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ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสาคัญกับการกีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อเป็น
เครื่องมือในการเสริมสร้างการพัฒนา ทั้งในการเสริมสร้างสุขภาวะ การพัฒนาจิตใจ การสร้างความสามัคคีของ
คนในชาติ หล่ อ หลอมการเป็ น พลเมื อ งดี พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต รวมถึ ง สร้ า งชื่ อ เสี ย งและเกี ย รติ ภู มิ ข อง
ประเทศชาติ ดังจะเห็นได้ว่าการกีฬาและนันทนาการเป็นกลไกสาคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากลในการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่ประเทศ
โดยในช่วงที่ผ่านมา คนไทยมีแนวโน้มการออกกาลังกายและเล่นกีฬาลดลงในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเยาวชนช่วงอายุ ๑๑ – ๑๔ ปี รวมถึงประชากรเพศชายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการกีฬาที่ลดลง
โดยเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี โดยลดลงจากร้อยละ ๓๓ ของประชากรเพศชายทั้งประเทศ ในปี ๒๕๔๗ เหลือ
เพียงร้อยละ ๒๗ ในปี ๒๕๕๔ ในขณะที่ประชากรเพศหญิงยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการกีฬาอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๒๕ ของประชากรเพศหญิงทั้งประเทศ และเมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุ
พบว่า กลุ่มที่มีอายุ ๑๕ - ๒๙ ปี เข้าร่วมการออกกาลังกายมากที่สุดถึงร้อยละ ๔๕ ซึ่งสาเหตุหลักในการออก
กาลังกายเนื่องมาจากความต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรง สาหรับด้านกลุ่มนักกีฬาที่จดทะเบียนกับทางการกีฬา
แห่ ง ประเทศไทย มี ป ระมาณ ๒๖๐ ,๐๐๐ ราย โดยหากจ าแนกตามประเภทกี ฬ า พบว่ า สองอั น ดั บ แรก
เป็นนักกีฬาฟุตบอลร้อยละ ๑๖ และนักกีฬาลู่ลานร้อยละ ๑๐ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีกลุ่มคนพิการประมาณ
๒,๗๐๐ รายต่อปีที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติประจาปี
ทิศทางการขับเคลื่อนศักยภาพการกีฬา ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
จะมุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นเครื่องมือในการ
เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้าใจเป็น
นักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคี
ของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็น
เลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมกีฬา
แผนแม่บทประเด็นศักยภาพการกีฬา ประกอบด้วย ๓ แผนย่อย ดังนี้
๑) การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริมให้
ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมออกก าลั ง กาย กี ฬ าและนั น ทนาการ โดยส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความรู้ แ ละ
ความตระหนักในประโยชน์ของการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานที่มีความจาเป็นต่อทักษะในการ
ดารงชีวิต รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องในการเล่นกีฬาและออกกาลังกาย
เพื่อรักษาสุขภาพและนันทนาการ เช่น ธนาคารอุปกรณ์กีฬา และอาสาสมัครการกีฬา ปลูกฝังประชาชนมีน้าใจ
นักกีฬา และมีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักการขอโทษ ส่งเสริมการออกกาลังกายและการเล่น
กีฬาของเด็กและเยาวชน ทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจ กรรมออกกาลั งกาย กี ฬาและนั น ทนาการของประชาชนอย่ างต่อ เนื่อ งในระดับ ท้องถิ่ น ระดับจั งหวั ด
ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะ
บุ ค คล ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน อุ ป กรณ์ สถานที่ และสิ่ ง อ านวยความสะดวก
-๑-

ด้านการออกกาลังกาย การกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในการร่วมลงทุนและบริหารจัดการสถานกีฬาในระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับประเทศ
๒) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
โดยมุ่งการสร้างและพัฒนานักกีฬาของชาติ การเฟ้นหานักกีฬาที่มีความสามารถ สร้างพื้นที่ และโอกาสในการ
แข่งขันแสดงศักยภาพด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ
และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความสาเร็จจากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่
มั่นคง ควบคู่กับส่งเสริมสนับสนุนศึกษาเชิงลึกด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
๓) บุค ลากรด้ า นการกี ฬ าและนัน ทนาการ โดยพั ฒ นาบุ ค ลากรด้า นการกี ฬาและนั น ทนาการ
โดยมุ่ ง สร้ า งและพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการกี ฬ าและนั น ทนาการทั้ ง ครู ห รื อ ผู้ ส อนกี ฬ า ผู้ ตั ด สิ น กี ฬ า
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐาน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถต่อยอดศักยภาพในการพัฒนาเป็นบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการที่มีมาตรฐานของ
ประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนและส่งเสริม การผลิตบุคลากรและการพัฒนานวัตกรรมที่ สนับสนุนการพัฒนา
กีฬาและนันทนาการ

-๒-

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น ศักยภาพการกีฬา
๒.๑ บทนา
ศักยภาพการกีฬา โดยมุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา
เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัย
รักกีฬาและมีน้าใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคน
ในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและ
กีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติ
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๗ การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
๔.๗.๑ การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต
๔.๗.๒ การส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมออกก าลั ง กาย กี ฬ าและ
นันทนาการ
๔.๗.๓ การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
๔.๗.๔ การพั ฒนาบุ คลากรด้ านการกี ฬาและนั นทนาการเพื่ อรองรั บการเติ บโตของ
อุตสาหกรรมกีฬา

-๓-

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ศักยภาพการกีฬา
เป้าหมาย
คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้าใจ
นักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎ
กติกามากขึ้น ด้วยกีฬา

ตัวชี้วัด
อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (อายุเฉลี่ย)

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
ไม่น้อยกว่า ๖๘ ปี

-๔-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ไม่น้อยกว่า ๗๐ ปี
ไม่น้อยกว่า ๗๒ ปี

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่า ๗๕ ปี

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น ศักยภาพการกีฬา
แผนแม่บ ทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ ช าติ ประเด็น ศักยภาพการกีฬา ประกอบด้ว ย ๓ แผนย่อย ได้แก่
๑) การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ ๒) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ
๓) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ แผนย่อย การส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และ
การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ
การส่งเสริมการออกกาลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต โดยส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกกาลังกาย
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเล่นกีฬาบางชนิดที่มีความจาเป็นต่อทักษะในการดารงชีวิต รวมทั้งการมี
อิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล และปฏิบัติอย่ างต่อเนื่อง
จนกลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาจิตใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี หล่อหลอมจิตวิญญาณและการเป็นพลเมืองดี
ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและนันทนาการ โดยเน้น การส่งเสริม
ความรู้และความตระหนักถึงการออกกาลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐาน การจัดกิจกรรมกีฬา การจัดหาและพัฒนา
สถานที่และอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อการออกกาลังกาย สร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่ อง การปลูกฝังให้มีคุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ
รู้อภัย และรู้ จั กการขอโทษ รวมถึงการพัฒ นาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุปกรณ์ สถานที่ และ
สิ่ ง อ านวยความสะดวกทางกี ฬ าและนั น ทนาการที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
และเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้อง
ในการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ตลอดจนออกกาลัง
กาย เล่นกีฬา หรือประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคลอย่างต่อเนื่อง
จนกลายเป็นวิถีชีวิต เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี และพัฒนาให้มีน้าใจนักกีฬา มีระเบียบ
วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยยกระดับหลักสูตรวิชาพลศึกษาทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริม
การพัฒนาการออกกาลังกาย การกีฬาขั้นพื้นฐาน หรือการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรื อ
ความสนใจในชุมชนท้องถิ่น
๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการออกกาลังกาย
การเล่น กีฬา หรื อการประกอบกิจกรรมนั นทนาการที่มีอยู่ในชุมชนเดิมหรือจัดหาใหม่เพิ่มเติม ให้มีความ
เพียงพอ ปลอดภัย และเหมาะสมกับ ประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่ โดยประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสั งคมในพื้นที่ ชุมชน การพัฒ นาในการ
ร่วมลงทุน ร่วมให้ใช้พื้นที่ หรือร่วมบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวในระดับชุมชนร่วมกัน
-๕-

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
คนไทยออกกาลังกาย เล่นกีฬา
และนันทนาการอย่างสม่าเสมอ
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
ประชาชนทุกภาคส่วนของ
ประชากรทั้งหมดออกกาลังกาย
อย่างสม่าเสมอ

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕
ร้อยละ ๔๐

-๖-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๗๐

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐
ร้อยละ ๘๐

๓.๒ แผนย่อย การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยมุ่งการสร้างและพัฒนานักกีฬาของชาติ การเฟ้นหา
นั กกี ฬาที่มี ความสามารถ สร้ างพื้ น ที่ และโอกาสในการแข่ งขั นแสดงศั กยภาพด้ านกี ฬา นันทนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความสาเร็จ
จากความเป็ นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้ นทางอาชีพที่มั่นคง ควบคู่กับส่งเสริมสนับสนุน ศึกษาเชิงลึ ก
ด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการความรู้และพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อนามาใช้
ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพ และนันทนาการเชิงพาณิชย์ ซึ่งปัจจัยสาคัญคือ
ความรู้ในการพัฒนานักกีฬาระดับนานาชาติเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ เส้นทางการพัฒนานักกีฬาแต่ละ
ชนิด/แต่ละกลุ่ม ปัจจัยสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวก ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์การกีฬาที่มีมาตรฐาน
รองรับกีฬานานาชาติ การส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์ม การพัฒนาระบบกลไกรองรับการสร้างนักกีฬาเป็นเลิศ
และนักกีฬาอาชีพ รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาระบบการเลือกสรรนักกีฬาที่มีความสามารถทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับเยาวชนที่มี
ความถนัดและทักษะด้านการกีฬา และสร้างโอกาสการพัฒนาทักษะทางการกีฬาโดยการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ในระดับประเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ
๒) ส่งเสริมศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ที่มีอยู่ในพื้นที่ และในประเภทกีฬาต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐาน
สากล พัฒนาปัจจัยสนั บสนุน อาทิ สิ่ งอานวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุปกรณ์การกีฬาที่มี
มาตรฐาน ด้านโภชนาการที่เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา นวัตกรรม
ที่เกี่ ยวข้องกั บการกีฬา และพัฒ นาระบบฐานข้อมูล ด้านการกีฬา เพื่อนามาใช้ ส่ งเสริ มและสนั บสนุนกีฬา
เพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ
๓) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การเข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น กี ฬ าในระดั บ นานาชาติ ใ นทุ ก ระดั บ รวมทั้ ง
การยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจในการต่อยอดความสาเร็จจากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคง
สนั บสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา พร้ อมผลักดันการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ มีการผลักดันให้
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬา และพัฒนาเมืองกีฬาต้นแบบเพื่อรองรับการพัฒนาต่อไป

-๗-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
นักกีฬาไทยประสบความสาเร็จ
ในการแข่งขันระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัด
อันดับการแข่งขันกีฬาในมหกรรม
กีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬา
ไทย

ปี ๒๕๖๑๒๕๖๕
อันดับ ๗ ใน
ระดับเอเชีย

-๘-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕
อันดับ ๖ ใน
อันดับ ๕ ใน
ระดับเอเชีย
ระดับเอเชีย

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐
อันดับ ๔ ใน
ระดับเอเชีย

๓.๓ แผนย่อย การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ
การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการทั้งครูหรือผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา
ตลอดจนผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ า ง ๆ อย่ า งเป็ น ระบบและมี มาตรฐาน สามารถถ่ า ยทอดความรู้ ใ ห้ เ ด็ ก เยาวชน
ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง และสามารถต่อยอดศักยภาพในการพัฒนา
เป็นบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการที่มีมาตรฐานของประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนและส่งเสริม การผลิต
บุคลากรและการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนากีฬาและนันทนาการ
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา อาทิ ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา ผู้บริหารการ
กีฬา อาสาสมัครกีฬา โดยเฉพาะกลุ่มกีฬาเป้าหมายที่ประชาชนไทยมีความนิยม หรือมีศักยภาพในการพัฒนา
ในระดับอาชีพ บนฐานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล มีจานวนเพียงพอ
สามารถให้บริการด้านกีฬาได้อย่างทั่วถึง และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป
บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสได้อย่างถูกต้อง
๒) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะ
บุคคล โดยสนับสนุนให้เกิดการประกวดหรือการแข่งขันเพื่อสร้างเครือข่าย รวมทั้งส่งเสริม การรวมกลุ่มหรือ
จัดตั้งชมรมเพื่อคัดสรรบุคลากรนันทนาการตัวอย่าง และทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาทักษะของกลุ่ม
ผู้สนใจ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่ าความแตกต่าง และต่อยอดความเป็น
พหุปัญญาของสังคม

-๙-

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
บุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการมีคุณภาพและ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
มีบุคลากรด้านการกีฬา
นันทนาการ และวิทยาศาสตร์
การกีฬาทั่วประเทศที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น
(เฉลี่ยร้อยละ)

ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
ต่อไป

-๑๐-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
ต่อไป
ต่อไป

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
มีสัดส่วนที่เหมาะสมตาม
มาตรฐานสากล

