
 

 

ก ำหนดกำรอบรม 

หลกัสตูรอบรมเชิงปฏิบติักำร เจำะลึกมำตรฐำนสำกล GS1 DataMatrix  

วนัท่ี 5 พฤศจิกำยน 2563 ณ ห้อง Training Room (GS1-2) ชัน้ 11  

เวลำ     รำยละเอียดกิจกรรม  

08.00 – 09.00 น.   ลงทะเบยีนผูเ้ขา้อบรม 

09.00 – 09.05 น. Opening Remark 

09.05 – 09.45 น. บรรยายหวัขอ้ “ภาพรวมและทศิทางของบารโ์คด้ 2 
มติ ิGS1 DataMatrix ในยุค New Normal”          
โดย คุณ จริาภรณ์ เฉลมิจริะรตัน์ รองผูจ้ดัการแผนก 
Healthcare and AIDC สถาบนัรหสัสากล 

09.45 – 10.45 น. Work Shop หวัขอ้ “การสรา้งและการพมิพส์ญัลกัษณ์
บารโ์คด้ 2 มติ ิชนิด GS1 DataMatrix”              
โดย คุณนภดล ไกรฤกษ์ กรรมการผูจ้ดัการ             
บรษิทั ซ.ีจ.ีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั  

รบัประทานอาหารว่าง 

10.45 – 11.30 น. บรรยายหวัขอ้ “การตรวจสอบคุณภาพบารโ์คด้ 2 มติ ิ
(GS1 DataMatrix) มาตรฐานสากล GS1”            
โดย คุณ เมธณิี วรรลยางกูร เจา้หน้าที ่
AIDC/Barcode Verification สถาบนัรหสัสากล 

11.30 – 12.30 น. บรรยายหวัขอ้ “การพฒันาโปรแกรมเพือ่รองรบัการ
อ่าน บารโ์คด้ 2 มติ ิ(GS1 DataMatrix)”             
โดย คุณ พงศอ์มร อมรชยักจิ กรรมการผูจ้ดัการ        
บรษิทั เมฟู เทคโนโลย ีจ ากดั 

 Lunch box 

12.30 – 13.00 น. มอบประกาศนียบตัรผูเ้ขา้ร่วมอบรม                                  
  

   



 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหเ้จา้ของสนิคา้ ผูผ้ลติ ผูข้นสง่ ผูจ้ดัจ าหน่าย รา้นคา้ปลกี หรอืผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้งใน
ซัพพลายเชน รู้จกับาร์โค้ดสองมิติ ชนิด GS1 DataMatrix และเห็นประโยชน์ของบาร์โค้ด
ดงักล่าวทัง้ในแงข่องการบรหิารจดัการสนิคา้ในซพัพลายเชน รวมถงึช่วยสง่เสรมิความปลอดภยั
ให้แก่ผู้บรโิภค เพื่อเตรยีมการและวางแผนการพฒันาระบบภายในให้เหมาะสม และเลือกใช้
มาตรฐานสากล GS1 ใหถู้กตอ้ง 

2. เพื่อส่งเสรมิกลุ่มผู้ให้บรกิารระบบบาร์โค้ดและ RFID รวมถงึโรงพมิพ์บรรจุภณัฑ์ และผู้พฒันา
แอปพลเิคชนัและแพลตฟอรม์ต่างๆ ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องการประยุกต์ใชม้าตรฐานสากล 
GS1 และสามารถพฒันาสนิค้าและบรกิารที่น าบาร์โค้ดสองมติิ ชนิด GS1 DataMatrix ไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถให้บริการ หรือให้ค าแนะน าการใช้งาน
มาตรฐานสากล GS1 ทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้ก่ผูใ้ชใ้นซพัลลายเชนไดถู้กตอ้ง 

เน้ือหำหลกัสูตร 

▪ แนะน าบารโ์คด้สองมติ ิชนิด GS1 DataMatrix และการน าไปประยุกตใ์ชใ้นการบรหิารจดัการ
สนิคา้ในซพัพลายเชน เพือ่ช่วยในเรื่องการตรวจสอบยอ้นกลบั (Traceability) และสง่เสรมิความ
ปลอดภยัใหแ้ก่ผูบ้รโิภค (Product Safety) 

▪ สาธติวธิกีารสรา้งและการพมิพส์ญัลกัษณ์บารโ์คด้ 2 มติ ิชนิด GS1 DataMatrix 
▪ แนะน าความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกบัมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพบารโ์คด้ 2 มติิ ตาม

มาตรฐานสากล GS1 
▪ ศกึษาแนวทางการพฒันาโปรแกรมเพือ่รองรบัการอ่าน บารโ์คด้ 2 มติ ิ(GS1 DataMatrix)

มาตรฐานสากล GS1 และการพฒันาสนิคา้และบรกิารทีน่ าบารโ์คด้สองมติ ิชนิด GS1 
DataMatrix ไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ  

วิทยำกร 

▪ คุณ นภดล ไกรฤกษ์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ซ.ีจ.ีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
▪ คุณ พงศอ์มร อมรชยักจิ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เมฟู เทคโนโลย ีจ ากดั 
▪ คุณ จริาภรณ์ เฉลมิจริะรตัน์ รองผูจ้ดัการแผนก Healthcare and AIDC สถาบนัรหสัสากล  
▪ คุณ เมธณิี วรรลยางกูร เจา้หน้าที ่AIDC/Barcode Verification สถาบนัรหสัสากล 

 

ก ำหนดกำรจดัอบรม 
วนัพฤหสับดทีี ่5 พฤศจกิายน 2563 เวลา 09.00 – 13.00 น. 



 

สถำนท่ีจดัอบรม 
ณ หอ้ง Training ชัน้ 11 อาคารปฏบิตักิารเทคโนโลยเีชงิสรา้งสรรค ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
กรุงเทพ 

 

อตัรำค่ำลงทะเบียนเข้ำอบรม (รวม VAT 7%) Early Bird (ถึงวนัท่ี 26 ตุลำคม 63)  รำคำปกติ 
ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นสมาชกิ GS1 Thailand / FTI   1,600 บาท  2,000 บาท 
ผูป้ระกอบการทัว่ไป      2,400 บาท  3,000 บาท 
ผูใ้หบ้รกิารทางดา้นเทคโนโลยทีีเ่ป็นสมาชกิ GS1 Thailand Partner 2,000 บาท  2,500 บาท 
ผูใ้หบ้รกิารทางดา้นเทคโนโลยทีีไ่ม่ใช่สมาชกิ GS1 Thailand Partner       -   3,500 บาท 

*อตัรานี้รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง และอาหารกลางวนัแลว้ 

 

กำรช ำระเงิน 
ช าระดว้ยเงนิสด หรอืโอนเงนิเขา้บญัช ี 

 
สง่ส าเนาการโอนช าระมาทาง  Email: metineew@gs1thailand.org 

*หมายเหตุ:  
- สภาอุตสาหกรรมฯ จดัตัง้ขึน้ตาม พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2530 ไม่เขา้ขา่ยลกัษณะเป็นบรษิทั 
หรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล ตามมาตรา 39 แหง่ประมวลรษัฎากร จงึไม่เขา้ขา่ยตอ้งเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล และไม่อยู่
ในขา่ยตอ้งถูกหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย  

- กรณีแจง้ยกเลกิการเขา้ร่วมอบรมฯ กรุณาแจง้ล่วงหน้าก่อนวนัอบรม 7 วนั หากพน้ก าหนด สถาบนัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การคนืเงนิ โปรดตรวจสอบสทิธิก์ารเป็นสมาชกิของท่านก่อนโอนเงนิ ทางสถาบนัฯขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืเงนิ
ส่วนเกนิ 

 
ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
คุณเมธณิี  โทร. 02-345-1199  Email: metineew@gs1thailand.org 
 


