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President’s Talk
จากใจนายก

นย.ศักร์ สฤษฎิ์ พันธุ์สายทอง

สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก

สัปดาห์น้ ีก็เป็ นสัปดาห์ที่สามที่ผมได้มาทาหน้าที่ สาหรับสัปดาห์น้ ีทางสโมสรฯ ได้รับเกียรติจาก
คุณภาวินท์ สุ ทธพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารฝ่ ายเทคโนโลยี และผูร้ ่ วมก่อตั้ง บริ ษทั พรี โมเวิร์ล จากัด
มาพูดให้ฟังเรื่ อง “Surviving the New Normal of Business with Technological Innovation” ซึ่ ง
ได้รับความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีเป็ นอย่างมาก มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมทาง Zoom ประมาณ 35 ท่าน
และในวันเสาร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2564 ภาค 3350 โรตารีสากล ขอเรี ยนเชิญ ท่านประธานและ
กรรมการภาพลักษณ์ นายกสโมสร นายกรับเลือก เลขานุการสโมสร สมาชิกใหม่ และมิตรโรแทเรี ยนทุก
ท่าน เข้าร่ วม “งานสั มมนาภาพลักษณ์ และการสื่ อสารสาธารณ ภาค 3350” ไทย กัมพูชา เมียนมาร์ และ
เวียดนาม ร่ วมกันเรี ยนรู ้ เพื่อบอกเล่าเรื่ องราว เราคือใคร ทาอะไร และคุณค่าที่เราจะมอบให้ ในเวลา 9.00
น. ทาง Zoom ห้องซูมเปิ ดเวลา 8.30 น. Meeting ID: 713 580 4538 Passcode: 56789
ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้
ผมใคร่ ขอเรี ยนเชิญท่านสมาชิกร่ วมสละเวลามาเข้าร่ วมประชุมประจา
สัปดาห์กนั นะครับ เพื่อเป็ นกาลังใจให้ท่านวิทยากรที่สละเวลามาให้ความรู ้กบั สมาชิกสโมสรของเรา
เมื่อเห็นสมาชิกมาฟังกันมากก็จะได้กาลังใจในการที่จะเรี ยนเชิญท่านต่อไปในอนาคต โปรดเข้า Zoom
มาร่ วมฟังกันมากๆ นะครับ
ด้ วยไมตรีจติ แห่ งโรตารี
(นย.ศักร์ สฤษฎิ์ พันธุ์สายทอง )
นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565

สโมสรโรตารี บางรัก
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Attendance Report
สถิติการประชุม

การประชุมประจาสัปดาห์
ครั้งที่ 3/2564-65
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564
รหัสสโมสร
สมาชิกทั้งหมด
เข้าประชุม
ขาดประชุม

22170
62
23
39

คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ประจาสัปดาห์
คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ เฉลีย่

ท่าน
ท่าน
ท่าน

38.33%
40.56%

แขกสโมสร
สโมสรโรตารี กรุ งเทพสุรวงศ์
สโมสรโรตารี วฒั นา
สโมสรโรตารี สาทร
สโมสรโรตารี สระปทุม
อินเตอร์แรคท์ โรงเรี ยนอานวยศิลป์
แขกสโมสร

1
1
1
1
2
3

ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน
ท่าน

รวม

32

ท่ าน

สโมสรโรตารี บางรัก
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News From D 3350
ข่าวสารจากภาค

สโมสรโรตารี บางรัก

4

Rotary Club of Bang Rak

From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

คุณภาวินท์ สุ ทธพงษ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริษัทฝ่ ายเทคโนโลยี และ
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท พรีโมเวิร์ล จากัด
Surviving The New Normal of Business
with Technological Innovation
ช่วงนี้ทุกท่านพยายามหาทางออกกับสถานการณ์ New Normal การนาเทคโนโลยีมาใช้ การ
นาวิธีการทาธุรกิจแบบสมัยใหม่ที่เรี ยกว่าการทาธุรกิจแบบ Startup มาใช้เป็ นสิ่ งสาคัญ
Software หรือเทคโนโลยีนาไปใช้ ประโยชน์ แบ่ งเป็ น 3 เรื่อง
1. การนา Software หรื อเทคโนโลยีมาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ แข่งขันกับธุรกิจยุคใหม่ได้
2. การนาเทคโนโลยีมาปฏิสัมพันธ์กบั ลูกค้าให้ลึกขึ้น
3. การนา Software ไปใช้ให้ตวั คุณเอง องค์กรคุณเอง คล่องแคล่วขึ้น
Trend เทคโนโลยีปัจจุบัน
1. Omnichannel ผูบ้ ริ โภคปัจจุบนั มีช่องทางในการเข้าถึงเราเยอะมาก มี Facebook มี Line
มี App มีหน้าร้าน มี Website คุณส่ ง SMS ด้วย Trend Omnichannel คือ ทุก Channel รวม
กับเป็ น 1 เดียว ทาอย่างไรให้ลูกค้าที่คุณรู ้จกั ที่ร้านแล้วมาซื้อของออนไลน์
2. Internet of Thing แปลว่ามี Sensor เต็มไปหมด อุปกรณ์เล็ก ๆ ที่เป็ น Sensor มากมายต่อ
Internet ได้ มีเยอะขึ้นเรื่ อย ๆ จนเขาบอกว่าปัจจุบนั Sensor ที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ แต่ต่อ
Internet มีมากกว่า 50,000 ล้านอุปกรณ์โลกนี้ และมีมากขึ้นเรื่ อย ๆ ทาให้ทุกอย่างฉลาดขึ้น
3. Big Data and Artificial Intelligence คือการนาข้อมูลเยอะ ๆ มาวิเคราะห์เพื่อที่จะเข้าใจ
Trend เข้าใจลูกค้า ทาให้เกิดประโยชน์อย่างสู งสุ ดที่เป็ นไปได้
4. Virtual Reality/Augmented Reality เทคโนโลยีที่ทาให้ของในโลกปัจจุบนั กลายเป็ นโลก
เสมือนจริ ง ส่ วนใหญ่จะเห็นลักษณะเป็ นแว่น มีหลายแบบ มีหลายยีห่ อ้ เราใส่ แว่นเข้าไป
เราก็ไม่ตอ้ งมีคอมพิวเตอร์ นัง่ ทางานตรงไหนก็ได้ เชื่อมต่อกับมือถือมาได้
จะนาเทคโนโลยีมาใช้ ถ้าคุณมีความถนัดคือทาเอง มีหลายวิธี
1. หลายองค์กรมี Department It ที่ช่วยดูคอมฯ ช่วยซ่ อมคอมฯ เปลี่ยนมาเป็ น Department
ช่วยสร้างเทคโนโลยีให้กบั องค์กรของคุณ
2. สร้าง Unit สร้างการทาเทคโนโลยีข้ ึนมาใหม่
3. เปิ ด Open Innovation ภายในคือ จัดการแข่งขัน จัดการ Training คนภายในให้รู้จกั
Innovate มากขึ้น มีนวัตกรรม มีเทคโนโลยีมากขึ้น เริ่ มสร้างทีมสร้างไอเดียจากตรงนั้น

สโมสรโรตารี บางรัก
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From Our Guest Speaker
สาระจากวิทยากร

ลักษณะการทางานแบบสมัยใหม่ Agile เป็ นองค์กรห้องแคบ ไม่มีลาดับชั้นมากเกินไป
การทางานแต่ละทีเขาจะตั้งเป็ น Squad คนจากหลาย ๆ Department หลาย ๆ ความสามารถมาร่ วม
กันแล้วทา Project หนึ่งขึ้นมาพอทาเสร็ จก็สลายไป แล้วไปทา Project ใหม่ข้ ึนมา
ข้ อดีของการทางานทีอ่ อกแนว Agile ออกแนวสมัยใหม่
1. ทาให้องค์กรไปได้เร็ วขึ้น องค์กรอาจจะมีวฒั นธรรมสมัยเก่า มีข้ นั ตอนเยอะก็สามารถจะ
By-Passes ตรงนั้นได้
2. มีผลวิจยั ถ้าคุณทาธุรกิจใหม่ดว้ ยวิธีสมัยใหม่จะมีหลักการมากมาย หลักการ Startup
หลักการ Agile ธุรกิจใหม่จะโตได้เร็ วกว่าธุรกิจปกติประมาณ 10 เท่า
3. องค์กรที่นา Agile ไปใช้สามารถที่จะมีลกั ษณะของ Bottom Line รายได้ที่เกิดขึ้นประมาณ
30% เมื่อเทียบกับองค์กรที่ไม่ได้ใช้ระบบ Agile
วิธีทเี่ หมาะกับพวกท่ าน
1. ไปหาบริ ษทั รับจ้างรับผลิต บริ ษทั Software House คือรับผลิต Software รับผลิต
เทคโนโลยีตามสัง่ เป็ นแบบดัง่ เดิม ปัญหาคือช้าและราคาแพง ข้อดีคือ คุณได้เทคโนโลยี
ที่เป็ นของตัวเองสามารถนาไปใช้ต่อได้
2. Software as a Service เป็ นเทคโนโลยีของ Startup คุณไปเช่าใช้ซ้ื อรายเดือน ง่ายเร็ วขึ้น
และได้ของที่มาจากคนที่ถนัดทางด้านนั้นจริ ง ๆ จะใช้งานได้ดีกว่า ข้อเสี ยคือถ้าคุณเป็ น
องค์กรใหญ่มาก ๆ อาจจะไม่คุม้ เพราะการมี Software ตัวเองอาจจะดีกว่า
3. Investment การลงทุนในบริ ษทั เทคโนโลยีเป็ นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ ทาให้เรามีส่วนร่ วม
ในเทคโนโลยีและไม่ตก Trend หรื อเป็ น M&A ไปซื้ อบริ ษทั เทคโนโลยีเข้ามาก็ได้
แบบไหนดีขนึ้ อยู่กบั หลายปัจจัย
1. ความรี บ ต้องใช้เทคโนโลยีที่มีอยูแ่ ล้ว
2. ความสามารถของตัวคุณ มีกาลังคนสั่งเขาผลิต Software เป็ นของคุณเองแต่พนักงานคุณ
ไม่มีคนมาดูตรงนี้ได้เฉพาะก็ไม่คุม้
3. Level of control ถ้าคุณเป็ นองค์กรขนาดใหญ่ไม่จาเป็ นต้องใช้ Software Startup บางอย่าง
คุณจะต้องทาเองด้วย เพราะทาเองเรา Control ได้
4. ระยะยาว ถ้าระยะยาวคุณนา Software ทางเทคโนโลยีไปเป็ นผลิตภัณฑ์ของคุณเอง คุณน่า
จะต้องทาเอง ถ้านาไปเพื่อจะให้คุณเองดีข้ ึนเฉย ๆ ไม่ใช่เป็ นธุรกิจหลักใช้สาเร็ จรู ปอาจจะ
ง่ายกว่า ขึ้นอยูก่ บั ระยะยาวหรื อเป้ าหมาย

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
ท่ านวิทยากรพิเศษ คุณภาวินท์ สุ ทธพงษ์
บรรยายเรื่อง “Surviving the New Normal of Business with
Technological Innovation”
เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
ทางออนไลน์ ZOOM

สโมสรโรตารี บางรัก
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A Week In Review

กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์
22 กรกฎาคม 2564
เรื่ อง
เรี ยน

การพิจารณารับสมาชิกใหม่
ท่านสมาชิกสโมสรโรตารี บางรัก

ท่านสมาชิกโรแทเรี ยนสโมสรโรตารี บางรักทุกท่าน ขณะนี้สมาชิกโรแทเรี ยนของเราได้มี
การเสนอบุคคลผูส้ นใจเข้าเป็ นสมาชิกสโมสรโรตารี บางรัก จานวน 1 ท่าน ซึ่ งได้ผา่ นขั้นตอน
ต่าง ๆ ตามระเบียบและข้อบังคับการรับสมาชิกใหม่ของสโมสรฯ แล้ว และคณะกรรมการ
บริ หารสโมสรฯ ได้พิจารณาและลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้ดาเนินการต่อไป โดยให้ดิฉนั แจ้งให้
สมาชิกทุกท่านทราบ ซึ่ งผูถ้ ูกเสนอชื่อได้ยนิ ยอมให้ประกาศชื่อ และประเภทอาชีพที่ถูกเสนอ
ดังนี้
ผู้เสนอ
อน.ดร.ธวัชช์ชยั วงศ์ศรี มงคล

ผู้ได้ รับการเสนอ
ประเภทอาชีพ
คุณธีรนุช ริ จิรวนิช Employee at Finland Embassy,
trade promotion section.

หากสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยประการใด กรุ ณาแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรมายังดิฉนั
รทร.ปทิตตา บุญสวัสดิ์ เลขานุการสโมสร ภายใน 7 วัน จากวันที่ออกจดหมายนี้ หากไม่มีผใู ้ ด
คัดค้าน ทางสโมสรฯ จะจัดงานสถาปนาสมาชิกใหม่ ในโอกาสต่อไป

ด้วยไมตรี จิตแห่ งโรตารี
รทร.ปทิตตา บุญสวัสดิ์
เลขานุการสโมสรโรตารี บางรัก

สโมสรโรตารี บางรัก
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Next Speaker

วิทยากรสัปดาห์หน้า

สโมสรโรตารี บางรัก
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Coming Up Next Week
สัปดาห์หน้ามีอะไร

ท่ านวิทยากรพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564
คุณภาวินท์ สุ ทธพงษ์
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายเทคโนโลยี และผู้ร่วมก่ อตั้ง บริ ษทั พรี โมเวิร์ล จากัด
บรรยายเรื่อง “Surviving the New Normal of Business with
Technological Innovation”
********************************************
วันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ค. 64

PDG.Andre Suharto และ อน.ยุวดี ปิ ตวิวฒั นานนท์
เรื่ อง “Be a Good Rotary Brand Ambassador”

วันพฤหัสบดีที่ 5 ส.ค. 64

ศ.ดร.สุ ชชั วีร์ สุ วรรณสวัสดิ์
เรื่ อง “ปรับตัว ปรับความคิด ก่อนจะถูก Disrupt”

วันพฤหัสบดีที่ 12 ส.ค. 64

งดประชุมประจาสัปดาห์
เนื่องจากเป็ นวันหยุดราชการ วันแม่แห่ งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 19 ส.ค. 64

อน.นสพ.สมพล ศิริอุดมเศรษฐ
เรื่ อง “อีอกซิ เจนเพื่อชีวิต”

สโมสรโรตารีบางรัก ประชุมประจาสัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดี
เวลา 12.30 – 13.30 น. โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน
ROTARY CLUB OF BANG RAK
Meeting every Thursday at 12.30 – 13.30 hrs. Royal Orchid Sheraton Hotel

สโมสรโรตารี บางรัก
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