ประวัตนิ ายอะคร้ าว แสงสิทธิ์
ประวัติการศึกษา:
- ปริ ญญาตรี : นิเทศศาสตร์ บณ
ั ฑิต พ.ศ.2539
- ปริ ญญาโท : Master of Art (Communication Art) พ.ศ.2545
: รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต พ.ศ.2552
ประวัติการอบรม:
-

ผ่านการอบรมหลักสู ตร “การจัดทาและบริ หารงบประมาณด้วยคอมพิวเตอร์ ”
ผ่านการอบรมหลักสู ตร “การวางแผนยุทธศาสตร์แบบครบวงจร”
ผ่านการอบรมหลักสู ตร “ยุทธศาสตร์การจัดความสาเร็ จขององค์กร KPI”
ผ่านการอบรมหลักสู ตร “การพัฒนาบุคลากรแห่งการเรี ยนรู ้สู่สหัสวรรษใหม่”
ผ่านการอบรมหลักสู ตร “เทคนิคการวิจยั ประเมินโครงการ”
ผ่านการอบรมหลักสู ตร “ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ ”
ผ่านการอบรมหลักสู ตรการออกแบบและพัฒนาโครงการตามหลักวิชาการการบริ หาร
โครงการเชิงยุทธศาสตร์
- ผ่านการอบรมหลักสู ตร การพัฒนาทักษะการวางแผนและบริ หารโครงการเชิงยุทธศาสตร์
- ผ่านการอบรมหลักสู ตรการวิเคราะห์และจัดทาคาของบประมาณ การติดตาม และการ
ประเมินผลโครงการ
- ผ่านการอบรมนักบริ หารยุทธศาสตร์ มืออาชีพ “Strategic Professional Team”
-

ผ่านการอบรมการการบริ หารจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ ประเทศญี่ปุ่น
PROFESSIONAL FOOTBALL LEAGUE IN JAPAN

-

ที่ปรึ กษาอาวุโส บริ ษทั BSQM GROUP
เลขานุการผูช้ ่วยรัฐมนตรี ประจากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายสมบัติ คุรุพนั ธ์)
Assistant General Secretary The South East Asia Handball Federation (SEAHAF)
พนักงานวิเคราะห์ การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การทางาน :

ประสบการณ์ ทางาน :
- เลขานุการคณะผูแ้ ทนไทยในการประชุม High Lever Dialogue On Travel Facilitation ในการ
ประชุมกลุ่มประเทศ APEC 2013 วันที่ 1-2 ต.ค. 2556 ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเชีย
- เลขานุการคณะผูแ้ ทนไทยในการประชุมระดับรัฐมนตรี ดา้ นการท่องเที่ยวกรอบยุทธศาสตร์
ความร่ วมมือเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง : ACMECS ครั้งที่ 1 ณ นครโฮจิมินห์
ประเทศเวียดนาม 9-12 ก.ย. 2556
- ล่าม ประจาตัวผูแ้ ทนไทยในการประชุม 2013 WORLD ECONOMIC FORUM ON EAST
ASIA (WEF 2013 ON EAST ASIA) ณ กรุ งเนบิดอร์ สหภาพเมียนมาร์ 6-8 พ.ค. 2556
- เลขานุการคณะผูแ้ ทนไทยในการประชุมรัฐมนตรี กีฬาอาเชี่ยน (AMMS) ครั้งที่ 1
ณ กรุ งยอร์ คยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- เลขานุการคณะผูแ้ ทนไทยในการประชุม ASEN Tourism Forum (ATF) 2012
ณ เมืองมานาโด ประเทศอินโดนีเชีย
- ที่ปรึ กษาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา
- ที่ปรึ กษาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
- ที่ปรึ กษาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช
- ที่ปรึ กษาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์จงั หวัดสุ ราษฎร์ธานี
- ที่ปรึ กษาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี
- ที่ปรึ กษาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา
- ที่ปรึ กษาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิ วาส
- ที่ปรึ กษาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุ งเทพ
- ที่ปรึ กษาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พิษณุโลก
- ที่ปรึ กษาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุ รินทร์
- ที่ปรึ กษาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุ งเทพ
- ที่ปรึ กษาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
- จัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์กรมหาชน) พ.ศ. 2554-2557
- นักวิจยั สานักวิทยาศาสตร์ การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ ายที่พกั คณะกรรมการฝ่ ายที่พกั และอาหารการจัดการแข่งขัน
กีฬาซี เกมส์ ครั้งที่ 24 พ.ศ.2550 นครราชสี มาเกมส์
- เลขานุการปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายสมบัติ คุรุพนั ธ์)
- คณะทางานรองนายกรัฐมนตรี (นายสุ วจั น์ ลิปตพัลลภ)
- คณะทางานที่ปรึ กษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง (นายชัยภักดิ์ ศิริวฒั น์)
- คณะทางานจัดทา ยุทธศาสตร์ 4 ปี สร้างกีฬาชาติ (พ.ศ.2548-2551)

-

คณะทางานจัดทาแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2545-2549)
คณะทางานจัดทาแผนกลยุทธ์การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2545-2554)
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากีฬาจังหวัด
จัดทาแผนแม่บทการพัฒนาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากีฬาจังหวัด
จัดทาแผนกลยุทธ์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. (2551-2554)
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากีฬาในกรุ งเทพมหานคร (พ.ศ.2551-2554)

ศึกษาดูงานต่ างประเทศ
- ศึกษาดูงานการบริ หารจัดการฟุตบอลอาชีพ ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ.2551
- ศึกษาดูงานการจัดนิทรรศการ เทศกาลภาพยนตร์ Shanghai Film Festival 2011
สาธารณรัฐประชาชนจีน
- ศึกษาดูงานการจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรี ยบ MOTO RACING ประเทศมาเลเชีย
- ศึกษาดูงานการจัดการแข่งขันกีฬานักเรี ยนนักศึกษาระหว่างประเทศแห่งเอเชียและอาเชี่ยน
ประจาปี 2554 ประเทศสิ งค์โปร์
- ศึกษาดูงานการจัดการแข่งขันกีฬาซี เกมส์ ครั้งที่ 26 พ.ศ.2554 ประเทศอินโดนีเชีย
- ร่ วมประชุมรัฐมนตรี กีฬาอาเชี่ยน (AMMS) ครั้งที่ 1 ณ กรุ งยอร์คยาการ์ ตา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย
- ร่ วมประชุม ASEN Tourism Forum (ATF) 2012 ณ เมืองมานาโด ประเทศอินโดนีเชีย
- ร่ วมประชุม 30th OCA GENERAL ASSEMBLY 2011 ประเทศญี่ปุ่น
- ศึกษาดูงานการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2555
สาธารณรัฐประชาชนจีน
- ศึกษาดูงานการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ คเกมส์ ครั้งที่ 30 พ.ศ.2555 สหราชอาณาจักร
- ศึกษาดูงานการจัดการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิ คเกมส์ ครั้งที่ 14 พ.ศ.2555 สหราชอาณาจักร
- ร่ วมประชุม ASEN Tourism Forum (ATF) 2013 ณ กรุ งเวียงจันทร์ สปป.ลาว
- ร่ วมงาน Opening Ceremony of Viet Nam National Tourism Year - Red River Delta and
HaiPhong 2013 ณ เมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม
- ร่ วมประชุม 5th International Conference of Minister and senior Official Responsible for
Physical Education and Sport ( MINEPS V) กรุ งเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน 28-30 พฤษภาคม
2556
- ร่ วมประชุม 2013 WORLD ECONOMIC FORUM ON EAST ASIA (WEF 2013 ON EAST
ASIA) ณ กรุ งเนบิดอร์ สหภาพเมียนมาร์ 6-8 พ.ค. 2556

- เลขานุการคณะผูแ้ ทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นามวยไทยไป Road Show งาน
เทศกาลไทย ครั้งที่ 16 วันที่ 11 - 16 ก.ค 2556 ณ กรุ งเบิร์น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
- ร่ วมสังเกตการณ์การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนยูธเกมส์ ครั้งที่ 2 วันที่ 21 – 24 สิ งหาคม 2556
ณ กรุ งนานจิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
- ร่ วมประชุมรัฐมนตรี ท่องเที่ยว ACMECS ครั้งที่ 1 วันที่ 10-12 กันยายน 2556
ณ นครโฮจิมินห์ เวียดนาม
- ร่ วมประชุม APEC High Level Dialogue on Travel Facilitation วันที่ 1-2 ตุลาคม 2556
ณ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเชีย
- ร่ วมประชุมคณะกรรมการสหพันธ์แฮนด์บอลแห่งเอเชีย Council meeting &19th Ordinary
congress of Asian handball federation วันที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ กรุ งโดฮา ประเทศการ์ตา้
- ร่ วมประชุมคณะกรรมการสหพันธ์แฮนด์บอลนานาชาติ 2013 Ordinary International
handball federation congress วันที่ 26 ตุลาคม 2556 ณ กรุ งโดฮา ประเทศการ์ ตา้
- ร่ วมประชุม The Third Ministerial meeting on cultural tourism cooperation "Trail of
civilization" วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2556 ณ กรุ งเวียงจันทร์ สปป.ลาว
- ร่ วมการแข่งขัน II Men’s and Women ‘s InterContinental IHF Trophy in Mexico วันที่
24-30 พฤศจิกายน 2556 ณ เมือง Monterrey city ประเทศ Mexico
- ร่ วมสังเกตการณ์แข่งขันกีฬาซี เกมส์ ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2556 วันที่ 16-20 ธันวาคม 2556
ณ กรุ งเนบิดอร์ สหภาพเมียนมาร์
- ร่ วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ท่องเที่ยวอาเซี ยน ครั้งที่ ๑๗ (The 17th Meeting of ASEAN
Tourism Ministers: 17th M-ATM) วันที่ 19-20 มกราคม 2557 ณ เมืองกูชิง ประเทศมาเลเชีย
- ร่ วมประชุม 5 th world ecotourism conference วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ เมืองเซบู
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
……………………………

