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คุณฐาณัท โชติ รตั น์

.
คุณฐาณัท โชติรตั น์ . . คุณโด่ง . . สจ๊วตโด่ง หรือ .. โค้ชโด่ง ..
ผูม้ หี วั ใจแห่ง การบริการทีเ่ ป็นเลิศ
เขาเป็ นสจ๊วตหนุ่ มผูร้ กั การให้บริการ เป็ นชีวติ จิตใจ ซึง่ การันตีได้ถงึ ความสามารถ อัน
ยอดเยีย่ ม และคุณภาพอัน โดดเด่น ด้วย รางวัล "ขวัญใจผูโ้ ดยสาร" ของการบินไทย
ถึง 7 ปีซอ้ น!!!

ด้วยบุคลิกทีอ่ บอุ่นจริงใจ กระฉับกระเฉงกระตือรือร้นตลอดเวลา ผนวกกับรอยยิม้ และ
ประกายตาแห่งความสุขเมื่อได้ให้บริการทีด่ เี ลิศแก่ ลูกค้าและทุกคนทีค่ ุณ โด่งได้เจอ ทาให้คุณโด่งได้รบั เชิญไปพูด
สร้าง แรงบันดาลใจ และไปให้ความรูเ้ รื่อง "การบริการชัน้ เลิศ" ให้กบั องค์กร ชัน้ นาที่ต้องการยกระดับมาตรฐาน
บริการให้เป็ นเลิศ เพื่อก่อให้เกิด ความประทับใจแก่ลูกค้า และสร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มคนที่ ทางานร่วมกัน
ด้วยทัศนคติการให้บริการแก่ลกู ค้า และให้บริการแก่ เพื่อนร่วมงานด้วยความยินดีจากใจ
คุณโด่งยังเป็นนักพูด นักเขียน นักฝึกอบรม ผูม้ ลี ลี าการสอนทีโ่ ดดเด่น สนุ ก ตื่นเต้น เร้าใจ ชวนติดตาม และถ่ายทอด
จากประสบการณ์จริง กว่า 20 ปีทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศ
ประวัติชีวิตของคุณโด่งก็ไม่ธรรมดา...
จากเด็กผูด้ อ้ ยโอกาสทางการศึกษา ไม่มกี ระทังเงิ
่ นเรียนหนังสือ เคยทางานเป็ นเด็กส่งหนังสือพิมพ์ และเด็กล้างจาน
และเด็กเร่ขายพวงมาลัยตามสี่แยกไฟแดง แต่ดว้ ยหัวใจอันยิง่ ใหญ่และพลังในตัวเองที่ อยากเก่งและอยากประสบ
ความสาเร็จ ในชีวติ ทาให้คุณโด่งเป็นคนทีม่ ี ความมานะอดทนสูง มีความฝนั และเป้าหมายทีช่ ดั เจน และเป็ นผูท้ ล่ี งมือ
ทาด้วยความมุง่ มันตั
่ ง้ ใจ เพื่อทาให้เป้าหมายบรรลุความสาเร็จ
คุณโด่งรักการเรียนรูแ้ ละรักการพัฒนาตัวเองอย่างยิง่ ยวด ในวัยเด็กก็ตงั ้ ใจศึกษาเล่าเรียน มีความมุมานะ เข้าสอบชิง
ทุนการศึกษาต่างๆ ได้มากมายหลายสิบทุน ได้ร่วมทากิจกรรมระดับประเทศและระดับโลก เป็ นผูน้ าเยาวชน และได้
เป็นประธานในกิจกรรมต่างๆอีก
AIM Training Co., Ltd. 328 Ladprao Soi 109, Ladprao Rd., Klongjun, Bangkapi Bangkok 10240 Thailand
Tel: (662)377-2293 Fax: (662)377-2294 Email: info@aiminlines.co.th Website: www.aiminline.com

Your Trusted Advisor for Speaker & Trainer Solutions

ด้วยประสบการณ์ชวี ติ และการทางานอันโชกโชนนี้ ทาให้คุณโด่ง เห็นคุณค่าของการพัฒนาตัวเองและการมีทศั นคติท่ี
ดีอย่างมาก จึงมีแรงบันดาลใจอยากถ่ายทอดหลักการดาเนินชีวติ และหลักการทางาน ที่จะทาให้ชวี ติ ประสบ
ความสาเร็จ และมีความสุขให้แก่ผคู้ นในวงกว้าง ซึง่ ได้มโี อกาสถ่ายทอดผ่านทางหนังสือและการบรรยายตามทีต่ ่างๆ
จนกลายเป็ น "โค้ชโด่ง" ในปจั จุบนั
การศึกษา

.

ได้รบั ทุนการศึกษา แลกเปลีย่ นวัฒนธรรม ศึกษาดูงานระหว่าง ประเทศ มากว่า 10 โครงการ อาทิ
 โครงการเยาวชนแลกเปลีย่ นระหว่างประเทศ (Y.E) สหรัฐอเมริกา
 โครงการ Multinational Leadership Training Program สาขา การจัดการโรงแรม สหรัฐอเมริกา
(เป็นคนไทยคนแรกทีไ่ ด้ เข้าร่วมโครงการนี้)
 โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ (Ship for South East Asian Youth Program – S.S.E.A.Y.P)
เป็นเยาวชนไทยทีไ่ ด้รบั เลือกให้เป็ นประธานฝา่ ยกิจกรรมสันทนาการ จากผูเ้ ข้าร่วม โครงการกว่า 300 คน
จากกลุ่มประเทศอาเซียน และญีป่ นุ่
 โครงการหมู่บา้ นฤดูรอ้ นเด็กนานาชาติ (Children International Summer Villages – C.I.S.V) ประเทศ
นอร์เวย์ และในปีถดั มา เป็นคนไทยคนแรกทีไ่ ด้รบั เชิญให้เป็นคณะผูบ้ ริหารค่ายฤดูรอ้ นที่ ประเทศนอร์เวย์
ในฐานะ International Staff
 โครงการ Pan Pacific Youth Exchange Program ประเทศ ญีป่ นุ่
 โครงการ Group Study Exchange (G.S.E) สหรัฐอเมริกา เป็น พนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบินคนแรกทีไ่ ด้เข้า
ร่วมโครงการนี้
ประวัติการทางานจากอดีตจนถึงปัจจุบนั
 อาจารย์พเิ ศษ (Instructor) ในด้านสิง่ แวดล้อม วัฒนธรรม การ ทางานเป็ นทีมที่ สถาบันNature’s Classroom
สหรัฐอเมริกา (เป็นคนไทยคนแรกทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้รว่ มงานทีน่ ่ี)
 ครูสอนภาษาอังกฤษทีค่ ่าย ศูนย์อพยพ Consortium อีกทัง้ ยัง ได้รบั การคัดเลือก ให้เป็นผูฝ้ ึกอบรมด้านการ
สอนให้กบั ครูท่านอื่นๆ ในโครงการด้วย
 เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานฝา่ ยฝึ กอบรม โรงแรม อมารี ออคิด พัทยา
 ผูจ้ ดั การฝา่ ยฝึกอบรม โรงแรม โนโวเทล โลตัส กรุงเทพ
 พนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน (สจ๊วต) ในชัน้ Royal First Class (ชัน้ หนึ่ง) บริษทั การบินไทย จากัด
(มหาชน)
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รางวัลและเกียรติ คณ
ุ

.

 ได้รบั ประทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชัน้ ที่ 3 ของสภากาชาด ไทยจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสม
สวลีพระวรราชาทิ นัดดามาตุ
 ได้รบั ประทานเกียรติบตั รเชิดชูเกียรติบตั รบุคคลดีเด่น ของมูลนิธ ิ ความหวังของชาวไทยจากพระเจ้าหลาน
เธอ พระองค์เจ้าสิรวิ รรณวรีนารีรตั น์
 ได้รบั เครือ่ งหมายและเข็มเยาวชนพระราชทาน (3 ครัง้ ) จาก สานักนายกรัฐมนตรี
 ได้รบั รางวัล Cabin Attendant Award จาก บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน)
 ได้รบั รางวัล “ขวัญใจผูโ้ ดยสาร” พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ดีเด่น 7 ปีซอ้ น
 ได้รบั รางวัล "คนดีศรีสงั คม" ประจาปี 2555 จากชมรมคนคิด บวก
โค้ชโด่งได้มโี อกาสรับเชิญไปบรรยายให้กบั สถาบันการศึกษา ต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
มหาวิทยาลัย กรุงเทพ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชมงคล รวมทัง้ องค์กร เอกชน หน่วยงานธุรกิจต่างๆ
มากมาย
โค้ชโด่งเป็นผูท้ ร่ี กั การเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองเป็นอย่างยิง่ และมีความสามารถเป็นพิเศษในการถ่ายทอดความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ได้ อย่างยอดเยีย่ ม ด้วยเทคนิคการสอนการถ่ายทอดแบบใหม่ ทีเ่ น้นการมีส่วนร่วม มีความสนุกสนาน
สามารถสร้างความประทับใจ ทาให้ ผูเ้ ข้าร่วมฝึกอบรมมีแรงบันดาลใจ ปรับเปลีย่ นทัศนคติไปในทางทีด่ ี สนุกกับการ
เรียนรู้ รักการพัฒนาตนเอง และอยากทางานให้ออกมาให้ดที ส่ี ุด
หัวข้อการบรรยายที่โดดเด่น











การบริการชัน้ เลิศ ( ภาระกิจ...พิชติ ใจลูกค้า-WOW Service )
บุคลิกภาพทีย่ อดเยีย่ ม (บุคลิกภาพ...แห่งความสาเร็จ-Winning Great Personality)
การตัง้ เป้าหมายและการบรรลุเป้าหมาย (พิชติ เป้า...เขย่าฝนั - The Ultimate Goal)
การพัฒนาองค์กร (ภาระกิจ...เพื่อองค์กร-Organization Spirit)
ทัศนคติทด่ี ใี นการทางาน (ภาระกิจ...ชีวติ คิดบวก- Positive Thinking @ work)
ทีมงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (ภาระกิจ...พิชติ ทีมงาน-One for All, All for One)
ความสุขในองค์กร (พิชติ ความสุข…เขย่าความสนุก ในที่ ทางาน-Happy Work Place)
มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก (ธรรมเนียมปฏิบตั ิ บนโต๊ะอาหาร-European Table Etiquette)
การสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (พิชติ การสื่อสาร...ประสาน ความสาเร็จ-Communication Beyond Success)
การบริหารภาวะผูน้ าและการเปลีย่ นแปลง (ภาวะผูน้ า กับการ เปลีย่ นแปลง...สู่ความสาเร็จ-Leadership and
Change Management)
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สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ ม
For more information on “AIM Public & Corporate Courses” contact us.
TELEPHONE:
AIM Client Services: 02-377-2293 / 085-1313-835 (English) / 086-810-4434 (Thai)
FAX: 02-377-2294
Email: aminrais@gmail.com / info@aiminlines.co.th
Web Site: www.aiminlines.co.th / www.aiminline.com
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