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คุณสมบัติ

ผูที่ผานการอบรม และ สอบผานใน ระดับ SBA มาแลวเทานั้น 

วันที่เปดการอบรมสามารถตรวจไดทาง 

สถานที ่   สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)  พัฒนาการซอย 18

วิทยากร  ที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมของสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 

             ซึ่งไดผานการรับรองการเปนวิทยากรหลักสูตร SBA จากญี่ปุน
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วันที่เปดการอบรมสามารถตรวจไดทาง 

www.tpa.or.th หรือ www.tpif.or.th
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(SSA)

Safety Sub Assessor 

สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 

     สนใจติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่  ฝายวินิจฉัยและใหคำปรึกษาสถานประกอบการ

     โทร   027173000-29          โทรสาร  027199489-90   

     คุณทัศนียวรรณ ตอ 635      E-mail : thassaneewan@tpa.or.th

     คุณทศพร        ตอ 637      E-mail : thossaporn@tpa.or.th

คาใชจายในการอบรม (รวมสอบ)

สมาชิก  6,200 บาท/คน, บุคคลทั่วไป  6,500 บาท/คน  (ไมรวม Vat)    

รับจำนวนจำกัด ไมเกิน 20 ทานเทานั้น 

คาใชจายในการอบรม (รวมสอบ)

สมาชิก  6,200 บาท/คน, บุคคลทั่วไป  6,500 บาท/คน  (ไมรวม Vat)    

รับจำนวนจำกัด ไมเกิน 20 ทานเทานั้น (ตารางฝกอบรมอยูในหนาที่2)

    เจาหนาที่ความปลอดภัยระดับผูบริหาร, ระดับวิชาชีพ 

    และระดับหัวหนางาน

    วิศวกรผูออกแบบหรือสั่งซื้อเคร�องจักร

    วิศวกรโรงงานหรือ ผูที่มีหนาที่ในการปรุงกระบวนการทำงาน

    ผูสนใจท่ัวไปท่ีตองการเพ่ิมความรูดานความปลอดภัยในการทำงานกับเคร�องจักร 

    เจาหนาที่ความปลอดภัยระดับผูบริหาร, ระดับวิชาชีพ 

    และระดับหัวหนางาน

    วิศวกรผูออกแบบหรือสั่งซื้อเคร�องจักร

    วิศวกรโรงงานหรือ ผูที่มีหนาที่ในการปรุงกระบวนการทำงาน

    ผูสนใจท่ัวไปท่ีตองการเพ่ิมความรูดานความปลอดภัยในการทำงานกับเคร�องจักร 

ผูที่ควรเขารับการอบรมผูที่ควรเขารับการอบรม

เนื้อหาในหลักสูตร SSA

Laser Scanner

Pressure Sensitive Mat

Pressure Sensitive Edge

Door Interlock Switch

Door Interlock Switch with Locking

Safety Limit Switch

Force –Guide Relay

Safety Relay Unit

Safety Controller

Light 

Curtain

Enable switch

Enable devices

Emergency stop switch

   การติดตั้งอุปกรณ

ความปลอดภัยที่เหมาะสม

มาตรการความปลอดภัย 3 ขั้นตอน (3-Step Method) เชิงลึก  

จรรยาบรรณของวิศวกรและกรณีศึกษา

แนวคิดและหลักการการประเมินสมรรถนะ 

(Performance Level) ความปลอดภัยของระบบควบคุม

การปองอันตรายจากไฟฟาของอุปกรณเคร�องจักร 

(Electrical Hazard Prevention)

หลักการปองกันอันตรายจากความผิดพลาด

ในการทำงานทางการยศาสตร (Human Engineering)

แนวคิดพื้นฐานและตัวอยางที่เปนรูปธรรมของ

การออกแบบการดและอินเตอรล็อค

วิธีกำหนดตำแหนงอุปกรณนิรภัยตาม ISO13855 

และขอกำหนดอ�นๆของอุปกรณนิรภัย

การประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทำงาน

กับเคร�องจักรโดยใชแบบฟอรมประเมินความเสี่ยง

     สมัครออนไลนไดที่นี่

    



วัตถุประสงค

หลักสูตร Safety Sub Assessor (SSA) หลักสูตร Safety Sub Assessor (SSA) 

    หลักสูตรน้ีเปนหลักสูตรผูประเมินความปลอดภัยดานเคร�องจักรข้ันกลาง 

ที่ตอมาจากหลักสูตรผูประเมินความปลอดภัยดานเคร�องจักรขั้นตน 

(Safety Basic Assessor : SBA) ซ่ึงสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน) 

ไดรับการถายทอดความรูมาจากผูเช่ียวชาญชาวญ่ีปุน โดยความรวมมือของ

สมาคมอุตสาหกรรมอุปกรณควบคุมทางไฟฟาญี่ปุน (Nippon Electric 

Control Equipment Industries Association – NECA) โดยไดบรรจุเน้ือหา

ความรูท่ีเปนประโยชนสำหรับการทำงานกับเคร�องจักรท่ีเจาะลึกย่ิงข้ึน ครอบคลุม

ไปถึงการคำนวณเพ�อออกแบบระยะปลอดภัยในกรณีตางๆ  และวิธีการทำการ

ประเมินความเส่ียงอยางเปนรูปธรรม นอกจากน้ียังเปนการเตรียมความพรอม

สำหรับการเรียนรูในระดับ Safety Assessor (SA) ตอไป 
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สำหรับการเรียนรูในระดับ Safety Assessor (SA) ตอไป 

        

เพ�อใหสามารถอธิบายมาตรการความปลอดภัยที่ใชกับเคร�องจักร

ในระดับที่ลึกขึ้นได (อางอิง ISO12100)

เพ�อใหทราบถึงจรรยาบรรณของวิศวกร และเพ�อใหตระหนักถึง

จิตสำนึกของการประกอบอาชีพวิศวกร

เพ�อใหสามารถอธิบายการประเมินสมรรถนะ (Performance Level) 

ความปลอดภัยของระบบควบคุมได

เพ�อใหสามารถอธิบายแนวคิดการปองอันตรายจากไฟฟาของ

อุปกรณเคร�องจักร (Electrical Hazard Prevention)ได

เพ�อใหสามารถอธิบายหลักการปองกันอันตรายจากความผิดพลาด

ในการทำงานทางการยศาสตร (Human Engineering) ได

เพ�อใหสามารถอธิบายแนวคิดพ้ืนฐานและทราบตัวอยางท่ีเปนรูปธรรม

ของการออกแบบการดและอินเตอรล็อค

เพ�อใหสามารถอธิบายวิธีการคำนวณเพ�อกำหนดตำแหนงการติดต้ัง

อุปกรณนิรภัยได (อางอิง ISO 13855)

เพ�อใหสามารถทำการประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัย

ในการทำงานกับเคร�องจักรไดอยางเปนรูปธรรม      
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Safety Sub Assessor (SSA)   

รุน 8

จัดสอบ SSA

รุน 10

  27-29 มีนาคม 2562

    10 เมษายน 2562

25-27 มิถุนายน 2562

   12 กรกฏาคม 2562

  18-20 กันยายน 2562

  4 ตุลาคม 2562จัดสอบ SSA

จัดสอบ SSA

รุน 9

รุน 11 18-20 ธันวาคม 2562

  10 มกราคม 2563จัดสอบ SSA


