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President’s Talk  
จากใจนายก  

สวสัดคีรับ มวลมติรโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรัก 
 
          สัปดาห์น้ีก็เป็นสัปดาห์ท่ีสามท่ีผมไดม้าท าหนา้ท่ี ส าหรับสัปดาห์น้ีทางสโมสรฯ ไดรั้บเกียรติจาก 
คุณภาวนิท์ สุทธพงษ์  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารฝ่ายเทคโนโลยี และผูร่้วมก่อตั้ง บริษทั พรีโมเวร์ิล จ  ากดั 
มาพดูใหฟั้งเร่ือง “Surviving the New Normal of Business with Technological  Innovation” ซ่ึง
ไดรั้บความรู้ดา้นเทคโนโลยเีป็นอยา่งมาก  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทาง Zoom ประมาณ 35 ท่าน 
 
          และในวนัเสาร์ท่ี 31 กรกฎาคม 2564 ภาค 3350 โรตารีสากล ขอเรียนเชิญ ท่านประธานและ
กรรมการภาพลกัษณ์ นายกสโมสร นายกรับเลือก เลขานุการสโมสร สมาชิกใหม่ และมิตรโรแทเรียนทุก
ท่าน เขา้ร่วม “งานสัมมนาภาพลกัษณ์และการส่ือสารสาธารณ ภาค 3350” ไทย กมัพชูา เมียนมาร์ และ
เวียดนาม ร่วมกนัเรียนรู้ เพื่อบอกเล่าเร่ืองราว เราคือใคร ท าอะไร และคุณค่าท่ีเราจะมอบให ้ในเวลา 9.00 
น. ทาง Zoom หอ้งซูมเปิดเวลา 8.30 น.    Meeting ID: 713 580 4538   Passcode: 56789 
 
           ในสัปดาห์ท่ีจะถึงน้ี ผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกร่วมสละเวลามาเขา้ร่วมประชุมประจ า
สัปดาห์กนันะครับ เพื่อเป็นก าลงัใจใหท่้านวิทยากรท่ีสละเวลามาใหค้วามรู้กบัสมาชิกสโมสรของเรา 
เม่ือเห็นสมาชิกมาฟังกนัมากก็จะไดก้ าลงัใจในการท่ีจะเรียนเชิญท่านต่อไปในอนาคต โปรดเขา้ Zoom 
มาร่วมฟังกนัมากๆ นะครับ 
    
                                                      ด้วยไมตรีจติแห่งโรตารี 
                                                                                          (นย.ศักร์สฤษฎิ์ พนัธ์ุสายทอง )                                                                                   
                                                                           นายกสโมสรโรตารีบางรัก ปี 2564-2565 
  
 

นย.ศักร์สฤษฎิ ์พนัธ์ุสายทอง 
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Attendance Report 
  สถิติการประชุม  

การประชุมประจ าสัปดาห์ 
คร้ังที่ 3/2564-65 

วนัพฤหัสบดทีี่ 22 กรกฎาคม 2564 
 รหสัสโมสร    22170 
 สมาชิกทั้งหมด   62 ท่าน 
 เขา้ประชุม    23 ท่าน 
  ขาดประชุม    39 ท่าน 
 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์ประจ าสัปดาห์ 38.33% 
  คดิเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลีย่  40.56% 
 

แขกสโมสร 
 สโมสรโรตารีกรุงเทพสุรวงศ ์   1 ท่าน 
   สโมสรโรตารีวฒันา    1 ท่าน 
 สโมสรโรตารีสาทร    1 ท่าน 
 สโมสรโรตารีสระปทุม    1 ท่าน 
  อินเตอร์แรคท ์โรงเรียนอ านวยศิลป์   2 ท่าน 
  แขกสโมสร      3 ท่าน 
 
      รวม    32 ท่าน
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News From D 3350 
  ข่าวสารจากภาค  
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

ช่วงน้ีทุกท่านพยายามหาทางออกกบัสถานการณ์ New Normal การน าเทคโนโลยมีาใช ้การ
น าวิธีการท าธุรกิจแบบสมยัใหม่ท่ีเรียกว่าการท าธุรกิจแบบ Startup มาใชเ้ป็นส่ิงส าคญั  
       Software หรือเทคโนโลยนี าไปใช้ประโยชน์แบ่งเป็น 3 เร่ือง  
            1.  การน า Software หรือเทคโนโลยมีาสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ แข่งขนักบัธุรกิจยคุใหม่ได ้ 
       2.  การน าเทคโนโลยมีาปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ใหลึ้กข้ึน  
            3.  การน า Software ไปใชใ้หต้วัคุณเอง องคก์รคุณเอง คล่องแคล่วข้ึน 
           Trend เทคโนโลยปัีจจุบัน  
           1. Omnichannel ผูบ้ริโภคปัจจุบนัมีช่องทางในการเขา้ถึงเราเยอะมาก มี Facebook  มี Line 
              มี App มีหนา้ร้าน มี Website คุณส่ง SMS ดว้ย Trend Omnichannel คือ ทุก Channel รวม 
               กบัเป็น 1 เดียว ท าอยา่งไรใหลู้กคา้ท่ีคุณรู้จกัท่ีร้านแลว้มาซ้ือของออนไลน์ 
           2. Internet of Thing แปลว่ามี Sensor เตม็ไปหมด อุปกรณ์เลก็ ๆ ท่ีเป็น Sensor มากมายต่อ 
               Internet ได ้มีเยอะข้ึนเร่ือย ๆ จนเขาบอกว่าปัจจุบนั Sensor ท่ีไม่ใชค้อมพิวเตอร์แต่ต่อ  
               Internet มีมากกว่า 50,000 ลา้นอุปกรณ์โลกน้ี และมีมากข้ึนเร่ือย ๆ ท าใหทุ้กอยา่งฉลาดข้ึน  
           3. Big Data and Artificial Intelligence คือการน าขอ้มูลเยอะ ๆ มาวิเคราะห์เพื่อท่ีจะเขา้ใจ  
               Trend เขา้ใจลูกคา้ ท  าใหเ้กิดประโยชน์อยา่งสูงสุดท่ีเป็นไปได ้ 
           4. Virtual Reality/Augmented Reality เทคโนโลยท่ีีท าใหข้องในโลกปัจจุบนักลายเป็นโลก 
               เสมือนจริง ส่วนใหญ่จะเห็นลกัษณะเป็นแว่น มีหลายแบบ มีหลายยีห่อ้ เราใส่แว่นเขา้ไป 
               เราก็ไม่ตอ้งมีคอมพิวเตอร์ นัง่ท  างานตรงไหนก็ได ้เช่ือมต่อกบัมือถือมาได ้ 
          จะน าเทคโนโลยมีาใช้ถ้าคุณมคีวามถนัดคอืท าเอง มหีลายวธีิ  
          1.  หลายองคก์รมี Department It ท่ีช่วยดูคอมฯ ช่วยซ่อมคอมฯ เปล่ียนมาเป็น Department  
         ช่วยสร้างเทคโนโลยใีหก้บัองคก์รของคุณ  
          2.  สร้าง Unit สร้างการท าเทคโนโลยข้ึีนมาใหม่  
          3.  เปิด Open Innovation ภายในคือ จดัการแข่งขนั จดัการ Training คนภายในใหรู้้จกั  
               Innovate มากข้ึน มีนวตักรรม มีเทคโนโลยมีากข้ึน เร่ิมสร้างทีมสร้างไอเดียจากตรงนั้น  
   

คุณภาวินท์ สุทธพงษ์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริษัทฝ่ายเทคโนโลยี และ 

ผู้ร่วมก่อต้ังบริษัท พรีโมเวิร์ล จ ากดั 
Surviving The New Normal of Business  

with Technological Innovation 
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From Our Guest Speaker  
สาระจากวิทยากร  

           ลกัษณะการท างานแบบสมยัใหม่   Agile  เป็นองคก์รหอ้งแคบ  ไม่มีล  าดบัชั้นมากเกินไป  
การท างานแต่ละทีเขาจะตั้งเป็น Squad คนจากหลาย ๆ  Department หลาย ๆ ความสามารถมาร่วม
กนัแลว้ท า Project หน่ึงข้ึนมาพอท าเสร็จก็สลายไป  แลว้ไปท า Project ใหม่ข้ึนมา 
          ข้อดขีองการท างานทีอ่อกแนว Agile ออกแนวสมยัใหม่  
          1. ท าใหอ้งคก์รไปไดเ้ร็วข้ึน องคก์รอาจจะมีวฒันธรรมสมยัเก่า มีขั้นตอนเยอะก็สามารถจะ   
              By-Passes ตรงนั้นได ้ 
          2. มีผลวิจยัถา้คุณท าธุรกิจใหม่ดว้ยวิธีสมยัใหม่จะมีหลกัการมากมาย   หลกัการ Startup  
              หลกัการ Agile ธุรกิจใหม่จะโตไดเ้ร็วกว่าธุรกิจปกติประมาณ 10 เท่า 
          3. องคก์รท่ีน า  Agile  ไปใชส้ามารถท่ีจะมีลกัษณะของ Bottom Line รายไดท่ี้เกิดข้ึนประมาณ 
              30% เม่ือเทียบกบัองคก์รท่ีไม่ไดใ้ชร้ะบบ Agile 
          วธีิทีเ่หมาะกบัพวกท่าน 
           1. ไปหาบริษทัรับจา้งรับผลิต บริษทั Software House คือรับผลิต Software  รับผลิต 
               เทคโนโลยตีามสั่ง เป็นแบบดัง่เดิม ปัญหาคือชา้และราคาแพง ขอ้ดีคือ คุณไดเ้ทคโนโลยี 
               ท่ีเป็นของตวัเองสามารถน าไปใชต่้อได ้
          2.  Software as a Service เป็นเทคโนโลยขีอง Startup คุณไปเช่าใชซ้ื้อรายเดือน ง่ายเร็วข้ึน 
               และไดข้องท่ีมาจากคนท่ีถนดัทางดา้นนั้นจริง ๆ จะใชง้านไดดี้กว่า ขอ้เสียคือถา้คุณเป็น 
               องคก์รใหญ่มาก ๆ อาจจะไม่คุม้เพราะการมี Software ตวัเองอาจจะดีกว่า  
          3.  Investment การลงทุนในบริษทัเทคโนโลยเีป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีน่าสนใจ ท าใหเ้รามีส่วนร่วม 
               ในเทคโนโลยแีละไม่ตก Trend หรือเป็น M&A ไปซ้ือบริษทัเทคโนโลยเีขา้มาก็ได ้
          แบบไหนดขีึน้อยู่กบัหลายปัจจยั 
          1.  ความรีบ ตอ้งใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีอยูแ่ลว้ 
          2.  ความสามารถของตวัคุณ มีก าลงัคนสั่งเขาผลิต Software เป็นของคุณเองแต่พนกังานคุณ 
               ไม่มีคนมาดูตรงน้ีไดเ้ฉพาะก็ไม่คุม้  
          3.  Level of control ถา้คุณเป็นองคก์รขนาดใหญ่ไม่จ าเป็นตอ้งใช ้Software Startup บางอยา่ง 
               คุณจะตอ้งท าเองดว้ย เพราะท าเองเรา Control ได ้
          4.  ระยะยาว ถา้ระยะยาวคุณน า Software ทางเทคโนโลยไีปเป็นผลิตภณัฑข์องคุณเอง คุณน่า 
               จะตอ้งท าเอง ถา้น าไปเพื่อจะใหคุ้ณเองดีข้ึนเฉย ๆ ไม่ใช่เป็นธุรกิจหลกัใชส้ าเร็จรูปอาจจะ 
               ง่ายกว่า ข้ึนอยูก่บัระยะยาวหรือเป้าหมาย    
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A Week In Review 
  กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

ท่านวทิยากรพเิศษ  คณุภาวนิท์ สุทธพงษ์  
บรรยายเร่ือง “Surviving the New Normal of Business with  

 Technological  Innovation” 
เมือ่วนัที ่22 กรกฎาคม 2564 

ทางออนไลน์ ZOOM 
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A Week In Review  
กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์  

    22 กรกฎาคม 2564 
  
เร่ือง การพิจารณารับสมาชิกใหม่ 
เรียน ท่านสมาชิกสโมสรโรตารีบางรัก 
  
          ท่านสมาชิกโรแทเรียนสโมสรโรตารีบางรักทุกท่าน ขณะน้ีสมาชิกโรแทเรียนของเราไดมี้
การเสนอบุคคลผูส้นใจเขา้เป็นสมาชิกสโมสรโรตารีบางรัก จ านวน  1 ท่าน ซ่ึงไดผ้า่นขั้นตอน
ต่าง ๆ ตามระเบียบและขอ้บงัคบัการรับสมาชิกใหม่ของสโมสรฯ แลว้ และคณะกรรมการ
บริหารสโมสรฯ ไดพ้ิจารณาและลงมติเป็นเอกฉนัทใ์หด้  าเนินการต่อไป โดยใหดิ้ฉนัแจง้ให้
สมาชิกทุกท่านทราบ ซ่ึงผูถู้กเสนอช่ือไดย้นิยอมใหป้ระกาศช่ือ และประเภทอาชีพท่ีถูกเสนอ 
ดงัน้ี 
  
         ผู้เสนอ                                ผู้ได้รับการเสนอ                   ประเภทอาชีพ 
       อน.ดร.ธวชัชช์ยั วงศศ์รีมงคล         คุณธีรนุช  ริจิรวนิช      Employee at Finland Embassy,   
                                                                                                          trade promotion section.   
 
          หากสมาชิกท่านใดไม่เห็นดว้ยประการใด กรุณาแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงัดิฉนั 
รทร.ปทิตตา บุญสวสัด์ิ  เลขานุการสโมสร ภายใน 7 วนั จากวนัท่ีออกจดหมายน้ี หากไม่มีผูใ้ด
คดัคา้น ทางสโมสรฯ จะจดังานสถาปนาสมาชิกใหม่ ในโอกาสต่อไป  
  
    ดว้ยไมตรีจิตแห่งโรตารี 
 
  
                                                 รทร.ปทิตตา บุญสวสัด์ิ 
                                                                 เลขานุการสโมสรโรตารีบางรัก 
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Next Speaker   
วิทยากรสัปดาห์หนา้  
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Coming Up Next Week   
สัปดาห์หนา้มีอะไร  

ท่านวิทยากรพเิศษ 
วันพฤหัสบดทีี่ 22 กรกฎาคม 2564 

คณุภาวินท์ สุทธพงษ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลย ี และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษทั พรีโมเวิร์ล จ ากดั 

บรรยายเร่ือง “Surviving the New Normal of Business with  
  Technological  Innovation” 

******************************************** 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 29 ก.ค. 64  PDG.Andre Suharto และ อน.ยวุดี ปิตวิวฒันานนท ์ 
      เร่ือง “Be a Good Rotary Brand Ambassador” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 5 ส.ค. 64  ศ.ดร.สุชชัวีร์ สุวรรณสวสัด์ิ 
    เร่ือง “ปรับตวั ปรับความคิด ก่อนจะถูก Disrupt” 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 12 ส.ค. 64  งดประชุมประจ าสัปดาห์ 
     เน่ืองจากเป็นวนัหยดุราชการ วนัแม่แห่งชาติ 
 
วนัพฤหสับดีท่ี 19 ส.ค. 64  อน.นสพ.สมพล ศิริอุดมเศรษฐ 
                                  เร่ือง “อีอกซิเจนเพื่อชีวิต” 
 
 
 
 

สโมสรโรตารีบางรัก ประชุมประจ าสัปดาห์ทุกวนัพฤหัสบด ี  
เวลา 12.30 – 13.30 น.  โรงแรมรอยลั ออคดิ เชอราตัน  

ROTARY CLUB OF BANG RAK 
Meeting every Thursday at 12.30 – 13.30 hrs.   Royal Orchid Sheraton Hotel  
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