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คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. ขึ้นไปหรือเทียบเทา สาขาชางอุตสาหกรรม, 

วิศวกรรมศาสตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ 

วันที่เปดการอบรมสามารถตรวจสอบไดทาง www.tpa.or.th/consult หรือ www.tpif.or.th

สถานที ่   สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน)  พัฒนาการซอย 18

วิทยากร  ที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมของสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 

             ซึ่งไดผานการรับรองการเปนวิทยากรหลักสูตร SBA จากญี่ปุน
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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  2,200 บาท/คน, บุคคลทั่วไป  2,500 บาท/คน  (ไมรวม Vat)    

รับจำนวนจำกัด ไมเกิน 50 ทานเทานั้น (ตารางฝกอบรมอยูในหนาที่2)

ผูที่ควรเขารับการอบรม

    เจาหนาที่ความปลอดภัยระดับผูบริหาร, ระดับวิชาชีพ 

    และระดับหัวหนางาน

    วิศวกรผูออกแบบหรือสั่งซื้อเคร�องจักร

    วิศวกรโรงงานหรือ ผูที่มีหนาที่ในการปรุงกระบวนการทำงาน

    ผูสนใจท่ัวไปท่ีตองการเพ่ิมความรูดานความปลอดภัยในการทำงานกับเคร�องจักร 
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   ทำไมความปลอดภัยตองมากอน (ปลุกจิตสำนึกดานความปลอดภัย)

   คำศัพทที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย  

   ระบบมาตรฐานความปลอดภัยนานาชาติ และกฎหมาย

   ความปลอดภัยของประเทศไทย         

   พื้นฐานความปลอดภัยดานเคร�องจักร (ISO12100)

    - Inherently Safe Design Measures

    - Protective Measures by Safeguarding

    - Complementary Protective Measure

    - Information for Use

   การดและอินเตอรล็อค (Guard and Interlock)      

   จุดเช�อมการทำงานประสานระหวางคนกับเคร�องจักร (Operator Interface)

   ตัวอยางอุปกรณเพ�อความปลอดภัย

    - Door Interlock Switch

    - Interlocking Device

    - มานแสงนิรภัย (Light Curtain)

    - เคร�องตรวจคนหาดวยเลเซอรนิรภัย (Laser Scanner)

    - สวิทซหยุดฉุกเฉิน (Emergency Stop Switch)

    - Enable Switch

    - Contactor (with Mirror Contact & Force Guided Relay)

    - Safety Controller

   อันตรายจากการเกิดไฟฟาดูด (Electrical Shock)

   ภาพรวมการประเมินความเส่ียงดานความปลอดภัยเบ้ืองตน 

   (Overview to Risk Assessment)
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   การติดตั้งอุปกรณ

ความปลอดภัยที่เหมาะสม

     สมัครออนไลนไดที่นี่

    



หลักสูตร Safety Basic Assessor (SBA)

     เพ�อใหตระหนักถึงความสำคัญและปลุกจิตสำนึกของการทำงานใน

     สถานประกอบการอยางปลอดภัย

     เพ�อใหสามารถอธิบายระบบมาตรฐานความปลอดภัยนานาชาติ และ

     ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของประเทศไทยได (ดานการทำงานกับ

     เคร�องจักร) เพ�อใชอางอิงในการทำงานหนางานไดอยางถูกตอง 

     เพ�อใหสามารถอธิบายพ้ืนฐานระบบความปลอดภัยท่ีใชกับเคร�องจักรได 

     (อางอิง ISO12100)

     เพ�อใหรูจักอุปกรณความปลอดภัยชนิดตางๆสำหรับเคร�องจักร และ

     สามารถเลือกใชไดอยางเหมาะสม

     เพ�อใหสามารถอธิบายรูปแบบการเกิดไฟฟาดูดและสามารถปองกัน

     อันตรายจากไฟฟาดูดได 

     เพ�อใหทราบพื้นฐานการประเมินความเสี่ยงดานความปลอดภัย

     ในการทำงานกับเคร�องจักรตามแนวทาง ISO14121      

วัตถุประสงควัตถุประสงค
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    เม�อพิจารณาตามปจจัยหรือส่ิงท่ีทำใหลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย

เน�องจากการทำงานสูงสุด 5 อันดับแรก (ระหวาง พ.ศ. 2550-2554) พบวา

อันดับหนึ่งไดแก อันตรายจากวัตถุหรือสิ่งของ เฉลี่ยคิดเปน 46.23% ตอป 

รองลงมาไดแก อันตรายจากเคร�องจักรเฉลี่ย 12.97% ตอป และอันตราย

จากสิ่งอ�นๆ 

     ความปลอดภัยในการทำงาน เปนตัวชี้วัดผลการบริหารงานที่สำคัญ

อีกตัวหนึ่ง นอกเหนือจากคุณภาพ ตนทุนและการสงมอบ อุบัติเหตุจาก

การทำงานมีผลใหเกิดการบาดเจ็บ, เสียชีวิต และมีผลตอขวัญกำลังใจของ

พนักงานอยางหลีกเลี่ยงไมได ตามสถิติประเทศไทย 

     ถึงแมจะพบวาจำนวนลูกจางท่ีประสบอันตรายจากการทำงานรวมทุกกรณี

และกรณีรุนแรง (ระหวาง พ.ศ. 2547-2556) จะมีแนวโนมลดลงแตก็ยังคงอยู

ในระดับที่นาเปนหวงอยูมาก  
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