
งานประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563
สถาบนัรหสัสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีท่ี 22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 -15.00 น
ณ ห้องภิรชั ฮอลล ์1-3 ศนูยนิ์ทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา



1.1 ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารสถาบนัรหสัสากล วาระปี 2563 – 2565
ตามท่ี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ลงนาม ค าสัง่ท่ี 20/070/2563

ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2563 วาระปี 2563-2565 นัน้

เพ่ือให้การด าเนินงานของสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สามารถปฏิบติั     
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงเหน็สมควรแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร                 
สถาบนัรหสัสากล โดยมีองคป์ระกอบ และอ านาจหน้าท่ี  ดงัน้ี

วาระท่ี 1 – เรื่องประธานแจ้งเพ่ือทราบ
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วาระท่ี 1 – เรื่องประธานแจ้งเพ่ือทราบ



1.2 ค าสัง่แต่งตัง้ผูอ้ านวยการสถาบนั
รหสัสากล คนปัจจบุนั

ตามค าสัง่ที ่005/2563 ลงวนัที ่26 ม.ีค.63  
ไ ด้ แ ต่ ง ตั ้ง  นาย สินชัย   เ ที ยน ศิ ริ  เ ป็ น
ผู้อ านวยการสถาบนัรหสัสากล และรกัษาการ
ผูอ้ านวยการสถาบนัการจดัการบรรจุภณัฑ์ และ
รไีซเคลิเพือ่สิง่แวดลอ้ม (TIPMSE)

ทัง้นี้มผีลตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป 
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วาระท่ี 1 – เรื่องประธานแจ้งเพ่ือทราบ



วาระท่ี 2 – เร่ืองรบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2562

สามารถดาวน์โหลดรายงานฯได้ท่ี 
www.gs1thailand.org
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- ไม่มี -
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วาระท่ี 3 – เรื่องสืบเน่ือง



- ไม่มี -
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วาระท่ี 4 – เร่ืองพิจารณา



สรปุผลการด าเนินงานของสถาบนัฯ

“Services & Solutions”
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วาระท่ี 5 – เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ



วาระท่ี 5 – เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 27-28 ม.ค. 63 : งาน 
Open House ส.อ.ท.
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วาระท่ี 5 – เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 16-23 ก.พ. 63 : งานประชมุ 
GS1 Global Forum 2020
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วาระท่ี 5 – เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

สถาบนัรหสัสากลรว่มกบัส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั (DEPA) เพือ่สง่เสรมิและสนบัสนุนการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดจิทิลั ด าเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทลัเพ่ือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทลั 
(Depa Mini Transformation Voucher)” ส าหรบัธุรกิจเกษตรในพื้นท่ี EEC ไดแ้ก่ จงัหวดัชลบุร ีจงัหวดัระยอง และจงัหวดั
ฉะเชงิเทรา เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร ผูป้ระกอบการสนิค้า เกษตรแปรรูปของไทย สามารถน าเทคโนโลยดีจิทิลัมาประยุกต์ใชใ้นการ
บรหิารจดัการดา้นการเกษตรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ชว่ยลดตน้ทุนการด าเนินงานและเพิม่มลูคา่ใหก้บัสนิคา้เกษตรไทย

สรปุผลการด าเนินงานของสถาบนัฯ
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วาระท่ี 5 – เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
สรปุผลการด าเนินงานของสถาบนัฯ

สถาบนัรหัสสากลร่วมกับกรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยเป็นหน่วยงาน
ภาคีร่ วมจัด กิจกรรมประจ า ปี  อา ทิ   OTOP
Midyear / OTOP ศิลปาชีพประทปีไทย / OTOP
City และร่วมประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้ส่งเสริม
ศกัยภาพผู้ประกอบการสินค้าชุมชนและพฒันา
สินค้าชุมชนให้มีมาตรฐานสากล รวมทัง้สร้าง
โอกาสทางการตลาด ขยายช่องทางการจ าหน่าย

สินค้าทัง้หน้าร้านและออนไลน์ 
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วาระท่ี 5 – เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
สรปุผลการด าเนินงานของสถาบนัฯ

ให้ค าปรึกษาด้านบารโ์ค้ดให้แก่กลุ่มผูป้ระกอบการ OTOP/SMEs ผา่นกิจกรรมออกบทูในงาน Exhibition และงานอบรม/สมัมนา
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วาระท่ี 5 – เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
สรปุผลการด าเนินงานของสถาบนัฯ

สมัมนา/อบรมออนไลน์ ให้ความรู้ด้านบารโ์ค้ดมาตรฐานสากล GS1 ให้แก่กลุ่มผูป้ระกอบการ OTOP/SMEs
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วาระท่ี 5 – เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล

วิทยาลยัการศึกษาและการจดัการ
ทางทะเล มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

กองควบคมุวตัถเุสพติด ส านักยา และศนูยข้์อมูล
สารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัมหิดล

โครงการอบรมส่งเสริมกญัชง
(Hemp) เป็นพืชเศรษฐกิจ

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี

กองบญัชาการกองทพัไทย

กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานการวิจยัแห่งชาติ 
มหาวิทยาลยัมหิดล และสมาคมการค้าเพ่ือ
ส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่

ให้ความรู้และเป็นท่ีปรึกษาด้านมาตรฐานสากล GS1 ให้แก่ภาครฐั/กลุ่มอตุสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าสขุภาพ

สรปุผลการด าเนินงานของสถาบนัฯ
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ส่งเสริมการด าเนินธรุกิจและสร้างพืน้ท่ีขายสินค้าให้แก่สมาชิก โดยร่วมมือกบัห้างค้าปลีกทัง้ออนไลน์และออฟไลน์

สรปุผลการด าเนินงานของสถาบนัฯ

เป็นท่ีปรึกษาและส่งเสริมการใช้
บารโ์ค้ดมาตรฐานสากล GS1 เพ่ือ

เพ่ิมความปลอดภยัให้ผูบ้ริโภค
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วาระท่ี 5 – เรื่องแจ้งเพื่อทราบ



สรปุผลการด าเนินงานของสถาบนัฯ

โครงการประกวดออกแบบมาสคอต “GS1 Thailand Mascot Contest 2020” และการจดัท าส่ือประชาสมัพนัธต่์างๆ

Line กลุ่ม GS1TH 
Community (เปิด 26May20) 

ปัจจบุนั สมาชิก 176 ราย

Facebook group
“GS1 Thailand Marketplace” 

(เปิด 26May20)
ปัจจบุนั สมาชิก 402 ราย

สติกเกอรไ์ลน์ GS1 Thailand

พรอ้มใช้งาน
31 ส.ค. 63
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วาระท่ี 5 – เรื่องแจ้งเพื่อทราบ



วาระท่ี 5 – เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

โครงการให้ความรู้เรื่องบารโ์ค้ดมาตรฐานสากล GS1 ให้แก่ภาคการศึกษา

คณะอตุสาหกรรมเกษตร
ม.เกษตรศาสตร์

คณะการจดัการโลจิสติกส์
และการคมนาคมขนส่ง

ปัญญาภิวฒัน์

คณะอตุสาหกรรมเกษตร
ม.สงขลาฯ

คณะบริหารธรุกิจ
ราชมงคลกรงุเทพ

สรปุผลการด าเนินงานของสถาบนัฯ
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วาระท่ี 5 – เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ผลการด าเนินงาน Partners

ความร่วมมือกบั Partners

รว่มกบั I-Sprint Innovation
จดัสมัมนา Food Traceability 
ในงาน Propak Asia 2019

รว่มกบั C.G.S. (Thailand) 
จดัอบรมหวัข้อ “Variable Data 

Printing for label”

รว่มกบั Siam Toppan และ Honeywell
จดังานสมัมนาพิเศษในหวัข้อ 

"Intelligent Technology for SMART Packaging & Printing”
และกิจกรรมจบัคู่ธรุกิจ (Business Matching)

สรปุผลการด าเนินงานของสถาบนัฯ
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วาระท่ี 5 – เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
การร่วมจดักิจกรรมต่างๆ กบัพารท์เนอรข์องสถาบนัฯ เพ่ือแนะน า Services & Solutions ให้แก่สมาชิกสถาบนัฯ และผู้ท่ีสนใจ

ร่วมกบั CGS Thailand เป็นวิทยากรในงานสมัมนาออนไลน์หวัข้อ
เร่ือง “COVID-19 Product Safety - Traceability & Trackability 
(ความปลอดภยัของสินค้าและการตรวจสอบยอ้นกลบัสินค้าด้วยเทคโนโลยี
มาตรฐานสากล)”

ร่วมกบั Siam Toppan, Planet Barcode และ Harn Engineering เป็น
วิทยากรและออกบธูประชาสมัพนัธง์านบริการในงานสมัมนาพิเศษเร่ือง
“ช้ีช่องรวย ดนัสินค้าไทยสู่ตลาดโลก สร้างโอกาสด้วยธรุกิจออนไลน์”

สรปุผลการด าเนินงานของสถาบนัฯ
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สถาบนัรหสัสากลจดัประชุมหารอืรว่มกบัพารท์เนอรข์องสถาบนัฯ ในงาน 

GS1 Thailand Partner Alliance Meeting 2020

วนัที ่25 กนัยายน 2563 สถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) ไดก้ าหนดจดังาน GS1 Thailand Partner Alliance Meeting 2020 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหพ้ารท์เนอรข์องสถาบนัฯ ร่วมประชุม
หารอื แลกเปลีย่นความรูด้า้น Services & Solutions และรบัฟังสรปุผลการด าเนินงานของสถาบนัฯ รวมทัง้กจิกรรมต่างๆ ทีจ่ดัร่วมกบัพารท์เนอรใ์นปี 2563 นอกจากนี้ทางสถาบนัฯ และพารท์เนอร์
ไดม้โีอกาสแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในการวางแผนจดักจิกรรมต่างๆ ร่วมกนัในปีต่อไป เพื่อเอื้อประโยชน์แก่สมาชกิของสถาบนัฯ และเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการท างานร่วมกนัแก่  
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ายใหม้ากทีสุ่ด โดยงานดงักล่าวจดัขึน้ ณ โรงแรม S31 สุขมุวทิ

วาระท่ี 5 – เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
สรปุผลการด าเนินงานของสถาบนัฯ
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วาระท่ี 5 – เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

แผนการด าเนินงานของสถาบนัฯ

“Services & Solutions”
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วาระท่ี 5 – เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
แผนการด าเนินงานของสถาบนัฯ

แผนงานเพ่ือส่งเสริมและพฒันาสมาชิกสถาบนัฯ กลุ่ม SMEs/OTOP

2563 – ร่วมกบั SME Bank จดั
กิจกรรมอบรม/สมัมนา

- ร่วมกบั NEA ส่งเสริม
ความรู้ด้านธรุกิจผา่นการอบรม
ออนไลน์

- ร่วมกบั สสว. แนะน า
สถาบนัฯ และงานบริการผา่น 
www.smeone.info
2564 – 2565 เพ่ิมหน่วยงาน
ความร่วมมือและกิจกรรมต่างๆ
ให้มากขึน้

2563 – Roadshow พบ
ผูป้ระกอบการในงาน Gift Fair 
2020 ณ จงัหวดัเชียงใหม่
ระหว่างวนัท่ี 27 พ.ย. – 6 ธ.ค. 
2563
2564 – Roadshow พบ
ผูป้ระกอบการใน 4 ภมิูภาค
2565 - – Roadshow พบ
ผูป้ระกอบการใน 4 ภมิูภาค 
(จงัหวดัไม่ซ า้กบัปี 2564)

2563 – ส่งเสริมช่องทางการขาย
สินค้าผา่นแพลตฟอรม์e-
commerce ระดบัโลก
(Alibaba.com)
2564 – เพ่ิมช่องทางการขาย
สินค้า หรือการโปรโมทสินค้า
ผา่นส่ือต่างๆ ของสถาบนั
2565 - – มีแพลตฟอรม์ e-
commerce เพ่ิมขึน้และหารือ
เร่ืองโปรโมชัน่พิเศษเฉพาะ
สมาชิกสถาบนัฯ

1.โครงการ 
SME Partner 
สร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือ

2.โครงการ 
Roadshow        
4 ภมิูภาค 

3.โครงการ 
Connection
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วาระท่ี 5 – เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

กรมการพฒันาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย

▪ ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าของผู้ประกอบการสินค้าชุมชนให้มีมาตรฐานสากล เพ่ือยกระดบัสินค้าและขยายช่องทางการตลาด

▪ เพ่ิมข้อมูลรหสัผู้ประกอบการและข้อมูลสินค้า

กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย์

▪ ร่วมประชาสมัพนัธใ์ห้ความรู้ผ่านกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมศกัยภาพผู้ประกอบการ เพ่ิมมูลค่าสินค้า ด้วยทรพัยสิ์นทางปัญญาและเสริมสร้าง
โอกาสในการแข่งขนัระดบัสากล

▪ เพ่ิมข้อมูลรหสัจดทะเบียนและข้อมูลสินค้า

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั (Depa)  กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม

▪ ร่วมส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทลัผ่านโครงการคปูองดิจิทลั และร่วมกิจกรรมออกบูธประชาสมัพนัธบ์ารโ์ค้ดมาตรฐานสากล GS1 

แผนการด าเนินงานของสถาบนัฯ
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โครงการความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครฐั



วาระท่ี 5 – เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
แผนการด าเนินงานของสถาบนัฯ

Amazon

China Custom

China Cold Chain 
Traceability 

Green Purchasing

Made in Thailand

Shopee

โครงการ GS1 Thailand 
Marketplace and Community

โครงการจดัตัง้ศนูยก์ารเรียนรู้ 
GS1/F.T.I. CONNECT

โครงการตรวจสอบย้อนกลบัสินค้า
ด้วยมาตรฐานสากล GS1

โครงการส่งเสริมการตรวจสอบข้อมลูมาตรฐาน
สินค้าผา่นบารโ์ค้ดมาตรฐานสากล GS1

โครงการความร่วมมือในการใช้ GTIN 
บนแพลตฟอรม์ E-Commerce

ส่งเสริมการใช้งานมาตรฐานสากล GS1
ในสินค้ากลุ่มสขุภาพ (Health Product)

โครงการตรวจสอบความ
ถกูต้องของเลข GTIN UDI

GS1 Thailand EXPO
#สินค้าดีบารโ์ค้ด

Bento

กญัชาทางการแพทย์วคัซีน/ยากลุ่ม
เส่ียง
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วาระท่ี 5 – เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
แผนการด าเนินงานของสถาบนัฯ

➢ หลกัสูตร มากกว่าสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ คอืการบรหิารจดัการขอ้มูลสนิคา้
ทีด่ยีิง่ขึน้ (Basic Training - Certificate Program)

➢ Online Training หลกัสูตรมากกว่าสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ 
คอืการบรหิารจดัการขอ้มูลสนิคา้ทีด่ยีิง่ขึน้ (Basic Training -
Certificate Program)

➢ หลกัสูตร Supply Chain ทีม่ปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ดว้ยมาตรฐานสากล 
GS1 (Advanced Training - Certificate Program)

➢ Online Training หลกัสูตร Supply Chain ทีม่ปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้
ดว้ยมาตรฐานสากล GS1 
(Advanced Training - Certificate Program)

หลกัสูตรอบรมฟรี
ส าหรบัสมาชกิ

➢ หลกัสตูรอบรมพเิศษ Smart Technology กา้วทนัเทคโนโลยี
สมยัใหม่ ต่อยอดธรุกจิเพือ่ประโยชนส์งูสดุ

➢ หลกัสตูรดนัสนิคา้ไทยสูส่ากล บนแพลตฟอรม์ eCommerce

➢ หลกัสตูรอบรมพเิศษ "GS1 Traceability มองเห็นทุกจดุ
รูล้กึเร ือ่งการสบืยอ้นกลบักบัมาตรฐาน GS1"

➢ หลกัสตูรขายของออนไลนย์งัไง ใหร้วย ใหปั้ง 
ดว้ย Marketing Content

หลกัสูตรอบรมพเิศษ
(อาจมกีารเปลีย่นแปลง
ตามความเหมาะสม)

การจดัอบรมสมัมนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสตูรอบรมเชิงปฏิบติัการ เจาะลึก
มาตรฐานสากล GS1 DataMatrix (ครัง้ท่ี 1 วนัท่ี 5 พ.ย. 63)
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วาระท่ี 5 – เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
แผนการด าเนินงานของสถาบนัฯ

F.T.I. Academy

ผลกัดนัหลกัสตูรอบรมสมัมนาเขา้สู่
แพลตฟอรม์

Train The Trainer

ผลกัดนัหลกัสตูรความรูบ้ารโ์คด้เป็น
หลกัสตูรเบือ้งตน้ ใหค้วามรูเ้จา้หนา้ที ่
สอท. ใหม่ 

PR Content Strategy

ผลติสือ่รปูแบบตา่งๆ เพือ่ใหค้วามรู ้
ดา้นบารโ์คด้มากขึน้

In-House Training

ใหข้อ้มูลความรู ้ตลอดจนใหค้ าแนะน า
ถงึทีห่น่วยงานของสมาชกิ

Site Visit

ศกึษาดงูานเพือ่ความเขา้ใจในการ
ประยกุตใ์ชง้านมาตรฐานสากล
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การจดัอบรมสมัมนา



ขอขอบพระคณุ
สมาชิกสถาบนัรหสัสากล
ทกุท่านท่ีกรณุาสละเวลา        
มาเข้าร่วมประชมุในวนัน้ี
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