


เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

คนไทยออกก าลังกาย  
เล่นกีฬา  

และนันทนาการ 
อย่างสม่ าเสมอเพ่ิมขึ้น Va
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e 
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ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา 

แผนแม่บทย่อย : 14.1  การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชน 
                             มีส่วนร่วมในกิจกรรม ออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
เป้าหมาย :                คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพ่ิมขึ้น 

คนไทยออกก าลังกาย  
เล่นกีฬา  

และนันทนาการ 
อย่างสม่ าเสมอ

เพิ่มข้ึน 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี* 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ * 

ส านักงาน
หลักประกัน

สุขภาพ
แห่งชาติ* 

กรมพัฒนา
สังคมและ
สวัสดิการ* 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง

ของมนุษย์* 

สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน 

(องค์การ
มหาชน)* 

กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน* 

ส านักงาน
เศรษฐกิจ 
การคลัง* 

กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

กรมอนามัย 

ส านักงาน
กองทุน

สนับสนุน 
การสร้างเสริม

สุขภาพ  

ธนาคาร
อาคาร

สงเคราะห์ 

กรมส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการ* 

กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ 

กรมกิจการ
สตรีและ
สถาบัน

ครอบครัว 

การเคหะ
แห่งชาติ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การ
อาชีวศึกษา 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ส านักงานสภา
พัฒนาการ

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ส านักงานขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

และการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง  

ส านัก
งบประมาณ 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

แรงงาน 

ส านักงาน
ประกันสังคม 

สภากาชาด
ไทย 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพ

พรรณี 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

กรมการค้า
ภายใน 

140101 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

V01 โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

 F0101 ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และสิ่งอ านวยความสะดวกในการออกก าลังกาย 
เล่นกีฬา และนันทนาการ 

 F0102 การเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา 
และนันทนาการ 

 F0103  เคร่ืองมือท่ีตอบสนองความต้องการใน
การออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ
ในรูปแบบใหม ่

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพิ่มข้ึน 

 F0401  นโยบาย มาตรการส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
 F0402  การบูรณาการหน่วยงานเพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
 F0403  กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
 F0404  รูปแบบกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการในการออกก าลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
 F0405  ฐานข้อมูลการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ 

V02 แรงจูงใจ 

 F0201 ความตระหนัก/ทัศนคติ  ถึงความส าคัญ
ของการออกก าลังกาย เล่นกีฬา นันทนาการ
และรักสุขภาพ 

 F0202  การสร้างแรงจูงใจในการออกก าลัง
กาย เล่นกีฬา และนันทนาการ 

 F0203  องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย 
เล่นกีฬา และนันทนาการที่เหมาะสม 

 F0204 ปัจจัยและโอกาสในการเข้าถึงการ
บริการด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์
การกีฬา 

V03 ความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 F0301 ภาคี เค รือข่ าย ระ ดับ ต่าง  ๆ เ พ่ือ 
ร่วมกันวางแผน ต้ังเป้าหมาย การขับเคลื่อน 
ตลอดจนการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 

 F0302 บุคลากรและอาสาสมัครที่เพียงพอ  
มีองค์ความรู้และทักษะ สามารถถ่ายทอดได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

V01 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 

 F0101  ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการออกก าลั งกาย เล่นกีฬา และ
นันทนาการ 

 F0102 การเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ 

 F0103  เครื่องมือที่ตอบสนองความต้องการในการออก
ก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการในรูปแบบใหม่ 
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ าเสมอเพิ่มขึ้น 

 F0401  นโยบาย มาตรการส่งเสริมการออกก าลงักาย กีฬาและนันทนาการ 
 F0402  การบูรณาการหน่วยงานเพ่ือส่งเสริมการออกก าลงักาย กีฬาและนันทนาการ 
 F0403  กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่เอื้อต่อการสง่เสริมการออกก าลงักาย กีฬาและนันทนาการ 
 F0404  รูปแบบกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการในการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
 F0405  ฐานข้อมูลการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ 

V02 แรงจูงใจ 

 F0201   ความตระหนัก/ทัศนคติ  ถึงความส าคัญของการ
ออกก าลังกาย เล่นกีฬา นันทนาการและรักสุขภาพ 

 F0202  การสร้างแรงจูงใจ ในการออกก าลังกาย เล่นกีฬา 
และนันทนาการ 

 F0203  องค์ความรู้ เกี่ยวกับการออกก าลังกาย เล่นกีฬา 
และนันทนาการที่เหมาะสม 

 F0204  ปัจจัยและโอกาสในการเข้าถึง การบริการด้านกีฬา 
นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา 

V03 ความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 F0301  ภาคีเครือข่าย ระดับต่าง ๆ เพื่อ 
ร่วมกันวางแผน ตั้งเป้าหมาย การ
ขับเคลื่อน ตลอดจนการติดตาม 
ประเมินผล การด าเนินงาน 

 F0302  บุคลากรและอาสาสมัครที่
เพียงพอ มีองค์ความรู้และทักษะ สามารถ
ถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ปี 2563 ปี 2564 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 
ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา 

แผนแม่บทย่อย : 14.2 การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
เป้าหมาย :                นักกีฬาไทยประสบความส าเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ 140201 

นักกีฬาไทยประสบ
ความส าเร็จ 

ในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี* 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ * 

ส านักงาน
หลักประกัน

สุขภาพ
แห่งชาติ* 

กรมพัฒนา
สังคมและ
สวัสดิการ* 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง

ของมนุษย์* 

สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน 

(องค์การ
มหาชน)* 

กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน* 

ส านักงาน
เศรษฐกิจ 
การคลัง* 

กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

กรมอนามัย 

ส านักงาน
กองทุน

สนับสนุน 
การสร้างเสริม

สุขภาพ  

ธนาคาร
อาคาร

สงเคราะห์ 

กรมส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการ* 

กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ 

กรมกิจการ
สตรีและ
สถาบัน

ครอบครัว 

การเคหะ
แห่งชาติ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การ
อาชีวศึกษา 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ส านักงานสภา
พัฒนาการ

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ส านักงานขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

และการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง  

ส านัก
งบประมาณ 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

แรงงาน 

ส านักงาน
ประกันสังคม 

สภากาชาด
ไทย 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพ

พรรณี 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

กรมการค้า
ภายใน 

เพ่ิมเติมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในกระบวนการ
จัดท าโครงการส าคัญปี 2566 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

V01 การสร้างนักกีฬา 

 F0101 – ผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความสามารถตามาตรฐาน
ระดับชาต/ินานาชาต ิ

 F0102 – การฝึกซ้อม 
 F0103 – หลักสูตรการเรียนการสอนกีฬาในสถานศึกษา 
 F0104 – สมรรถภาพทางกายและจิตใจของตัวบุคคล 
 F0105 – แรงจูงใจ/เป้าหมายความส าเร็จ 
 F0106 - การปลูกฝัง/ความเชื่อมั่นของครอบครัวในอาชีพ

นักกีฬา  
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้นักกีฬาไทยประสบความส าเร็จในระดับนานาชาต ิ

 F0401 - ทัศนคติของสังคม  
 F0402 - อุปกรณ์ โครงสร้างพ้ืนฐานการกีฬา 
 F0403 - นโยบายภาครัฐที่สนับสนุน 

V03 การพัฒนานักกีฬาระดับ
นานาชาติ 

 F0301 - ผู้ฝึกสอน/ผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มีความรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานระดับนานาชาติ 

 F0302 - ประสบการณ์การแข่งขัน 
 F0303 - แผนการเก็บตัวฝึกซ้อมที่มีประสิทธิภาพ (วิเคราะห์

เชิงลึก) 
 F0304 – ความพร้อมขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา

นักกีฬาระดับนานาชาติ 

V02 การสรรหา/คัดเลือกนักกีฬา  
(จากการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ) 

 F0201 - การประชาสัมพันธ์/โอกาสใน
การเข้าถึงการแข่งขันทุกระดับ 

 F0202 - การแข่งขัน/เวทีให้แสดงออกใน
ระดับชาติ 

 F0203 - การแข่งขัน/เวทีให้แสดงออกใน
ระดับนานาชาติ 

 F0404 – เครือข่ายด้านการกฬีา 
 F0405 - วิทยาศาสตร์การกีฬา 

 

 F0406 - ฐานข้อมูลกีฬา  
 F0407 - กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

V01 การสร้างนักกีฬา 

 F0101 ผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานระดับชาติ/นานาชาติ 

 F0102  การฝึกซ้อม 
 F0103 หลักสูตรการเรียนการสอนกีฬาใน

สถานศึกษา 
 F0104 สมรรถภาพทางกายและจิตใจของ 

ตัวบุคคล 
 F0105  แรงจูงใจ/เป้าหมายความส าเร็จ 
 F0106 การปลูกฝัง/ความเชื่อมั่นของครอบครัว

ในอาชีพนักกีฬา  

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้นักกีฬาไทยประสบความส าเร็จในระดับนานาชาติ 

 F0401  ทัศนคติของสังคม  
 F0402  อุปกรณ์ โครงสร้างพ้ืนฐานการกีฬา 
 F0403  นโยบายภาครัฐที่สนับสนุน 

V03 การพัฒนานักกีฬาระดับนานาชาติ 

 F0301  ผู้ฝึกสอน/ผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานระดับนานาชาติ 

 F0302  ประสบการณ์การแข่งขัน 
 F0303   แผนการเก็บตัวฝึกซ้อมที่มีประสิทธิภาพ 

(วิเคราะห์เชิงลึก) 
 F0304  ความพร้อมขององค์กรที่เกี่ยวข้องใน

การพัฒนานักกีฬาระดับนานาชาติ 

V02 การสรรหา/คัดเลือกนักกีฬา  
(จากการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ) 

 F0201 การประชาสัมพันธ์/โอกาสในการ
เข้าถึงการแข่งขันทุกระดับ 

 F0202 การแข่งขัน/เวทีให้แสดงออกใน
ระดับชาติ 

 F0203  การแข่งขัน/เวทีให้แสดงออกในระดับ
นานาชาติ 

 F0404  เครือข่ายด้านการกีฬา 
 F0405  วิทยาศาสตร์การกีฬา 

 

 F0406  ฐานข้อมูลกีฬา  
 F0407  กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 



ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 
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 F0101 มาตรฐาน (ตามสมาคม/สหพันธ์
นานาชาติ วิชาชีพ ฯลฯ) 

 F0102 ความสอดคล้องกับความต้องการ
บุคลากรกีฬาและนันทนาการทุกประเภท 

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 

 F0401  ฐานข้อมูลบุคลากรการกีฬา 

V03 การบริหารจัดการบุคลากรกีฬา 
และนันทนาการ 

 F0301 การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 F0302  แผนการพัฒนาบุคลากรกีฬา 
 F0303  การติดตามประเมินผลบุคลากร 

V02 บุคลากรกีฬาและนันทนาการ 

 F0201  การฝึกอบรมบุคลากร 
 F0202  ระบบรับรองมาตรฐานบุคลากร

ด้านกีฬาและนันทนาการ 
 F0203  แรงจูงใจ 

 F0402 มาตรการ/นโยบายภาครัฐทีส่นับสนุน  F0403  ภาคีเครือข่าย 

ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา 
แผนแม่บทย่อย : 14.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 
เป้าหมาย :               บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

บุคลากร 
ด้านการกีฬา 

และนันทนาการ 
มีคุณภาพและ

มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี* 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ * 

ส านักงาน
หลักประกัน

สุขภาพ
แห่งชาติ* 

กรมพัฒนา
สังคมและ
สวัสดิการ* 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง

ของมนุษย์* 

สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน 

(องค์การ
มหาชน)* 

กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน* 

ส านักงาน
เศรษฐกิจ 
การคลัง* 

กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

กรมอนามัย 

ส านักงาน
กองทุน

สนับสนุน 
การสร้างเสริม

สุขภาพ  

ธนาคาร
อาคาร

สงเคราะห์ 

กรมส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการ* 

กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ 

กรมกิจการ
สตรีและ
สถาบัน

ครอบครัว 

การเคหะ
แห่งชาติ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การ
อาชีวศึกษา 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

ส านักงานสภา
พัฒนาการ

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ส านักงานขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

และการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง  

ส านัก
งบประมาณ 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

แรงงาน 

ส านักงาน
ประกันสังคม 

สภากาชาด
ไทย 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพ

พรรณี 

มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

กรมการค้า
ภายใน 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

V01 หลักสูตรการสอน/ฝึกอบรมบุคลากรกีฬา 
และนันทนาการ 

 F0101 - มาตรฐาน (ตามสมาคม/สหพันธ์นานาชาติ 
วิชาชีพ ฯลฯ) 

 F0102 - ความสอดคล้องกับความต้องการบุคลากรกีฬา
และนันทนาการทุกประเภท 
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพ่ิมคุณภาพและมาตรฐานบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 

 F0401 - ฐานข้อมูลบุคลากรการกีฬา 

V03 การบริหารจัดการบุคลากรกีฬา 
และนันทนาการ 

 F0301 – การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

 F0302 - แผนการพัฒนาบุคลากรกีฬา 
 F0303 - การติดตามประเมินผลบุคลากร 

V02 บุคลากรกีฬาและนันทนาการ 

 F0201 - การฝึกอบรมบุคลากร 
 F0202 - ระบบรับรองมาตรฐานบุคลากร

ด้านกีฬาและนันทนาการ 
 F0203 - แรงจูงใจ 

 F0402 - มาตรการ/นโยบายภาครัฐที่สนับสนุน  F0403 - ภาคีเครือข่าย 

V01 หลักสูตรการสอน/ฝึกอบรม
บุคลากรกีฬาและนันทนาการ 

140301 


