
ก ำหนดกำร 
หลักสูตรอบรมกำรสร้ำงสรรค์เครื่องปั้นดินเผำเทคนิครำกุ 

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
ระหว่ำงที่ 4 – 8 พฤษภำคม  2563 (ช่วงแรก) และ 20 - 22 พฤษภำคม  2563 (ช่วงสอง) 

ณ ห้อง 38.01.07 (ห้องปฏิบัติกำรเซรำมิกส์) อำคำร 38 ชั้น 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
            --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 (ช่วงแรก) 

  
8.30- 9.00 ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน 
9.15 พิธีเปิดการอบรม  
9.30 -10.30  การอบรมให้ความรู้ทฤษฎี หัวข้อ “หลักการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา ” 

ภาคทฤษฎี โดยวิทยากร 
 10.30- 10.45    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.45- 12.00    การอบรมให้ความรู้หัวข้อ “รูปแบบแนวคิด” ภาคทฤษฎี โดยวิทยากร 
12.00 -13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 -14.30  ปฎิบัติการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา วิทยากรผู้ให้ความรู้ โดย  อาจารย์

สาขานวัตกรรมเซรามิกส์ 
14.30- 14.45    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
14.45 -15.30   ปฎิบัติการการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา วิทยากรผู้ให้ความรู้ โดย  อาจารย์

สาขานวัตกรรมเซรามิกส์ 
15.30- 16.00  สรุปกิจกรรมประจ าวัน   

 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 (ช่วงแรก) 

  
8.30- 9.00 ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน 
9.30 -10.30  การอบรมให้ความรู้ทฤษฎี หัวข้อ “เนื้อดินรากุ” ภาคทฤษฎี โดยวิทยากร 
 10.30- 10.45    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.45- 12.00    การอบรมให้ความรู้หัวข้อ “เนื้อดินรากุ” ภาคทฤษฎี โดยวิทยากร 
12.00 -13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 -14.30  ปฎิบัติการเตรียมดินรากุ วิทยากรผู้ให้ความรู้ โดย  อาจารย์สาขานวัตกรรม

เซรามิกส์ 
14.30- 14.45    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
14.45 -15.30   ปฎิบัติการเตรียมดินรากุ วิทยากรผู้ให้ความรู้ โดย  อาจารย์สาขานวัตกรรม

เซรามิกส์ 
15.30- 16.00  สรุปกิจกรรมประจ าวัน   
 



วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 (ช่วงแรก) 
  

8.30- 9.00 ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน 
9.30 -10.30  การอบรมให้ความรู้ทฤษฎี หัวข้อ “การข้ึนรูปเนื้อดินรากุ” ภาคทฤษฎี โดย

วิทยากร 
 10.30- 10.45    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.45- 12.00    การอบรมให้ความรู้หัวข้อ “การข้ึนรูปเนื้อดินรากุ” ภาคทฤษฎี โดย

วิทยากร 
12.00 -13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 -14.30  ปฎิบัติการข้ึนรูปเนื้อดินรากุ  วิทยากรผู้ให้ความรู้ โดย  อาจารย์สาขา

นวัตกรรมเซรามิกส์ 
14.30- 14.45    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
14.45 -15.30   ปฎิบัติการขึ้นรูปเนื้อดินรากุ  วิทยากรผู้ให้ความรู้ โดย  อาจารย์สาขา

นวัตกรรมเซรามิกส์ 
15.30- 16.00  สรุปกิจกรรมประจ าวัน   
 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 (ช่วงแรก) 
  

8.30- 9.00 ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน 
9.30 -10.30  การอบรมให้ความรู้ทฤษฎี หัวข้อ “การตกแต่งเนื้อดินรากุ” ภาคทฤษฎี 

โดยวิทยากร 
 10.30- 10.45    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.45- 12.00    การอบรมให้ความรู้หัวข้อ “การตกแต่งเนื้อดินรากุ” ภาคทฤษฎี โดย

วิทยากร 
12.00 -13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 -14.30  ปฎิบัติการตกแต่งเนื้อดินรากุ  วิทยากรผู้ให้ความรู้ โดย  อาจารย์สาขา

นวัตกรรมเซรามิกส์ 
14.30- 14.45    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
14.45 -15.30   ปฎิบัติการตกแต่งเนื้อดินรากุ  วิทยากรผู้ให้ความรู้ โดย  อาจารย์สาขา

นวัตกรรมเซรามิกส์ 
15.30- 16.00  สรุปกิจกรรมประจ าวัน   
 
 
 
 
 



วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 (ช่วงแรก) 
  

8.30- 9.00 ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน 
9.30 -10.30  ปฎิบัติการขึ้นรูปเนื้อดินรากุอิสระ  โดยวิทยากร 
 10.30- 10.45    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.45- 12.00    ปฎิบัติการขึ้นรูปเนื้อดินรากุอิสระ  โดยวิทยากร 
12.00 -13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 -14.30  ปฎิบัติการขึ้นรูปเนื้อดินรากุอิสระ  โดยวิทยากร 
14.30- 14.45    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
14.45 -15.30   ปฎิบัติการขึ้นรูปเนื้อดินรากุอิสระ  โดยวิทยากร 
15.30- 16.00  สรุปกิจกรรมประจ าวัน  
 

                  (  พักช่วงอบรมช่วงแรกเพ่ือรอชิ้นงานเผาดิบ ) 
 
หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   พักช่วงอบรมช่วงแรกเพ่ือรอชิ้นงานเผาดิบ 
 
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (ช่วงสอง)   

8.30- 9.00 ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน 
9.30 -10.30  การอบรมให้ความรู้ทฤษฎี หัวข้อ “เคลือบรากแุละการตกแต่ง” โดย

วิทยากร 
 10.30- 10.45    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.45- 12.00    การอบรมให้ความรู้หัวข้อ “เคลือบรากแุละการตกแต่ง” ภาคทฤษฎี โดย

วิทยากร 
12.00 -13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 -14.30  ปฎิบัติการเคลือบรากุและการตกแต่งวิทยากรผู้ให้ความรู้ โดย  อาจารย์

สาขานวัตกรรมเซรามิกส์ 
14.30- 14.45    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
14.45 -15.30   ปฎิบัติการเคลือบรากุและการตกแต่ง   วิทยากรผู้ให้ความรู้ โดย  อาจารย์

สาขานวัตกรรมเซรามิกส์ 
15.30- 16.00  สรุปกิจกรรมประจ าวัน   

 
 
 
 
 
 



วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 (ช่วงสอง) 
8.30- 9.00 ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน 
9.30 -10.30  การอบรมให้ความรู้ทฤษฎี หัวข้อ “การเผารากุ” ภาคทฤษฎี โดยวิทยากร 
 10.30- 10.45    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.45- 12.00    การอบรมให้ความรู้หัวข้อ “การเผารากุ” ภาคทฤษฎี โดยวิทยากร 
12.00 -13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 -14.30  ปฎิบัติการเผารากุ  โดย  วิทยากร   
14.30- 14.45    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
14.45 -15.30   ปฎิบัติการเผารากุ  วิทยากรผู้ให้ความรู้ โดย  อาจารย์สาขานวัตกรรมเซรา

มิกส์ 
15.30- 16.00  สรุปกิจกรรมประจ าวัน   

 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 (ช่วงสอง) 

8.30- 9.00 ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน 
9.30 -10.30  ปฎิบัติการเผารากุ  โดยวิทยากร 
 10.30- 10.45    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.45- 12.00    ปฎิบัติการเผารากุ  โดยวิทยากร 
12.00 -13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 -14.00  ปฎิบัติการเผารากุ สรุปกิจกรรมประจ าวัน  โดย  วิทยากร   
14.00- 14.10   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
14.30 -15.00   มอบเกียรติบัตร 
15.30- 16.00  มอบผลงานคืนผู้อบรม และ ปิดการอบรม 

 

 


