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อาจารย์ ณรงค์ พร รัตนตรัยรักษา
ตำแหน่ งทำงวิชำกำร TPM Consultant & trainer
การศึกษา
ปริ ญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บณั ฑิต สาขาเทคโนโลยีเครื่ องกล สถาบันราชมงคลวิทยาเขตพระนครเหนือ

ประสบการณ์ ทางาน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายระบบ TPM บริ ษทั C.P. Packaging Industry Co., Ltd.
เจ้าหน้าที่อาวุโส&หัวหน้า World class manufacturing สาย Agro Production ของ บ.เบทาโกร จากัด
ผูจ้ ดั การส่ วนวิศวกรรมซ่อมบารุ ง ( เครื่ องกล )
วิทยากรภายใน บ.เบทาโกร จากัด (มหาชน) โรงงานพระประแดง
ที่ปรึ กษากิจกรรม 5ส บ.สมจิตต์ฟาร์ม และ อาร์มา ฟาร์ม
วิทยากร บริ ษทั Big Q training Center
งานเขียนบทความ ลง Facebook Page “ TPM Tools ”

ประวัตกิ ารเข้ ารับการฝึ กอบรมและแนวทางการอบรมให้ กบั ทุกบริษทั
ร่ วมจัดทาระบบ TPM กับอาจารย์ที่ปรึ กษา TPM ระดับประเทศ ให้กบั บริ ษทั เบทาโกร จากัด ( มหาชน )
โรงงานพระประแดง ตลอดระยะเวลา 11 ปี จนสามารถนาบริ ษทั เข้ารับรางวัล TPM excellence Award prize ใน
ปี 2015 และ TPM consistent Award prize ในปี 2017 เมื่อมีประสบการณ์มากพอ จึงได้เริ่ มเขียนบทความ TPM
ประมาณ 3 ปี “ TPM Tools ” ซึ่ งเป็ นเนื้ อหาที่เขียนขึ้น และสร้างความเข้าใจอย่างง่าย พร้อมยกตัวอย่างง่าย ๆ
เพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจ และสามารถนากลับไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
ทุกหลักสู ตรจะใช้เนื้ อหาอย่างง่าย มีความเชื่อมโยง มีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิที่ชดั เจน และยกตัวอย่าง
ภาพประกอบจริ งที่ใช้อุตสาหกรรม ณ ปัจจุบนั พร้อมใช้โจทย์ปัญหาของแต่บริ ษทั ฯ เพื่อจัดทา Work Shop
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ในช่วงบ่าย จัดให้มีการนาเสนอผลงานหลังการอบรม และให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้รับ
ประโยชน์มากที่สุด

หลักสู ตรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้ อมตัวอย่ างในแต่ ละขั้นตอน
* กิจกรรม 5ส (5S Activity)
* เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส และรู ปแบบ Three level audit
* กิจกรรม QCC ของกลุ่มย่อย (QCC & small group activity )
* กิจกรรม Kaizen (Kaizen Suggestion system)
* ระบบการควบคุมด้วยสายตา (Visual Control system)
* ระบบรากฐานและโครงสร้างการฝึ กอบรม [HR Development system]
* การวิเคราะห์ปัญหาด้วย WHY-WHY ANALYSIS
* การหาแนวทางการปรับปรุ งด้วย How How Chart
* การใช้เครื่ องมือปรับปรุ งและพัฒนาอย่างง่ายด้วย ECRS Tools
* การวัดค่าประสิ ทธิ ผลโดยรวมของเครื่ องจักร OEE (Overall Equipment Effectiveness)
* การคิดโครงสร้างต้นทุนโดยใช้หลักการ Cost loss matrix
* การบารุ งรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่ วม (Total Productive Maintenance [TPM] )
* การปรับปรุ งเพื่อลดความสู ญเสี ย (Focused Improvement Pillar)
* การดูแลรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance Pillar)
* การบารุ งรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance Pillar)
* การเพิ่มทักษะการฝึ กทักษะ (Education Training Pillar)
* การบารุ งรักษาเชิงคุณภาพ (Quality Maintenance Pillar)
* การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในสานักงาน (Office Improvement Pillar)
* กิจกรรมด้านความปลอดภัย (Safety Health & Environment Pillar)
* การจัดการเครื่ องจักรใหม่ (Early Management Pillar)
* การบริ หารจัดการธุ รกิจห่วงโซ่ (Supply chain Management Pillar)
* ระบบป้ องกันความผิดพลาด (POKAYOKE Concept)
* การบารุ งรักษาเชิงป้ องกัน (Preventive Maintenance)
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องค์กรที่ใช้ บริการฝึ กอบรม
บริ ษทั บริ ดจสโตน ไทร์ เมนู แฟคเจอริ่ ง ประเทศไทย จากัด
บริ ษทั อายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย จากัด (กาแพงเพชร)
บริ ษทั โยโกฮามาไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ ง (ประเทศไทย) จากัด. ( 3 Course ต่อเนื่อง )
บริ ษทั ยูเนี่ยนโชจิรุชิ ( 5 Course ต่อเนื่ อง )
บริ ษทั เทอร์มินอล ลักส์ จากัด. ( 2 Course ต่อเนื่อง )
บริ ษทั ซัมมิท โชว่า แมนู แฟคเจอริ่ ง จากัด
บริ ษทั ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)
บริ ษทั APEX CIRCUIT (THAILAND) Co.,Ltd.
บริ ษทั Simat จากัด ( มหาชน )
บริ ษทั Sunsea จากัด
บริ ษทั Thai eastern group
บริ ษทั Y H S international จากัด
บริ ษทั Asia Pacific Glass จากัด
บริ ษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี้ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ฟูจิโคคิ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จากัด
บริ ษทั แคบริ ค (ไทยแลนด์ ) จากัด
บริ ษทั ยูนิเวอร์แซล โพลีแบค จากัด
บริ ษทั มูซาชิ เพ้นท์ จากัด
บริ ษทั สมจิตต์ ฟาร์ม
บริ ษทั อาร์มา ฟาร์ม
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ภาพบรรยากาศ Class [บางส่ วน]
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ภาพบรรยากาศ Work Shop [บางส่ วน]
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ผลงานด้ าน TPM Award
เข้ ารับรางวัล TPM excellence Award prize ในปี 2015 ณ กรุงเกียวโต ประเทศ ญี่ปุ่น

เข้ ารับรางวัล TPM consistent Award prize ในปี 2017 ณ กรุงเกียวโต ประเทศ ญี่ปุ่น

งานเขียนบทความ ลง Facebook Page “ TPM Tools ” จาก 2558 – ปัจจุบัน
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