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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ขอเชิญชวนร่วมกันประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติ 

และธงตราสัญลักษณ์ 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  
ตามอาคารบ้านเรอืน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ  

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 
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เมื่อเอ่ยนาม “วิลล่าวิชาลัย” หลายคนอาจรู้จักและอาจเคยได้ยิน แต่บางท่านอาจจะยังไม่รู้จักและไม่คุ้นเคย
ว่าคืออะไร  เช่นเคยวันนี้กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มจพ.  พามารู้จักโรงแรม “วิลลา่วิชาลัย” เป็นอาคารปฏิบัติการ 
การท่องเที่ยวและโรงแรม วิลล่าวิชาลัย ให้แก่นักศึกษาภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม    คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

วิทยาเขตปราจีนบุรี “วิลล่าวิชาลัย” มีห้องประชุมส าหรับจัดประชุมสัมมนา   ห้องประชุม CONVENTION ROOM 

สามารถรองรับแขกมาสัมมนาได้ประมาณ 150 คน (แบบ Class Room หรือ Theater) โต๊ะจีน จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ 
รองรับได้ประมาณ 25 โต๊ะ มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน และยังรับจัดงานเลี้ยงต่าง ๆ  สถานที่ก็ไม่ไกลจาก
กรุงเทพ 
 ผศ.ดร.สุทธิชัย พิสุทธิ์เสรีวงศ์  หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม  คณะบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดเผยว่า โรงแรม 

“วิลล่าวิชาลัย” เป็นอาคารปฏิบัติการการท่องเที่ยวและโรงแรมของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม  (ชื่อหลักสูตร บธ.บ. การ
จัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม) ชื่อภาษาอังกฤษ BBA : Bachelor of Business Administration in 
Tourism  and  Hotel  Management  คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้สามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในภาคการบริการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและด้านการโรงแรม  ซึ่ง มจพ. ต้องการ
ให้นักศึกษาในภาควิชาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม  ได้ใช้สถานที่ในการฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ ที่สามารถ
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  รอบรั้ว มจพ. 

 

 

 

ปฏิบัติงานได้จริงและเกิดทักษะความช านาญในการท างานเหมือนกับในสถานประกอบการจริงในธุรกิจโรงแรม ดังนั้น 
อาคารปฏิบัติการโรงแรมวิลล่าวิชาลัย จึงถูกสร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองทักษะการเรียน การท างานที่ส าคัญในธุรกิจโรงแรม
ในด้านต่างๆ เช่น ทักษะการท างานด้านห้องพัก (Housekeeping) ทักษะด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
(Food & Beverage) ทักษะด้านการต้อนรับส่วนหน้า (Front) ทักษะด้านการจัดประชุมสัมมนา (Meeting & 
Convention) และงานด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง    

ปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับ
ความสนใจจากนักศึกษาเป็นจ านวนมาก โดยแต่ละปีจะเปิดรับนักศึกษาที่จบจากทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ ระดับชั้น
มัธยมปีท่ี 6 และ ปวช. ชั้นปีท่ี 3 เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม มี
ทั้งหมด 2 หลักสูตรได้แก่ 1) หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และ 2) หลักสูตร 3 ปีต่อเนื่อง  (เปิดรับสมัครในปี พ.ศ.2562 
เป็นปีแรก) ส่วนค่าเทอม 19,000 บาท โดยประมาณ 

หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม สามารถตอบโจทย์ท้องถิ่นหรือความสนใจของ
นักศึกษาในส่วนของท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรี และ ส่วนภาคตะวันออก ได้แก่ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี 
จันทบุรี ตราดฯ และ ในส่วนกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ได้เป็นอย่างดี ด้วยกันหลายปัจจัย อาทิ 1) เป็นหลักสูตรที่สอน
ทั้งการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม และธุรกิจบริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทุกมิติในอุตสาหกรรม
บริการ  2) มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ตั้งอยู่ในท าเลที่เป็นธรรมชาติ บรรยากาศดี อากาศดี ติดกับอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ ซึ่งเป็นเส้นทางแหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก 3) ผู้ปกครองอยากให้เรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของ มจพ. 
และบรรยากาศเหมาะแก่การเรียน  4) ค าแนะน าจากรุ่นพ่ีที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วว่าที่วิทยาเขตปราจีนบุรี 
บรรยากาศเหมาะแก่การเรียน ครู-อาจารย์สอนให้ความเป็นกันเองมีความใกล้ชิดในการเรียน และการดูแลการปรับตัว
ในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี และ 5) อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นต้น 

โรงแรมวิลล่าวิชาลัยนอกจากจะให้นักศึกษาได้เรียนฝึกปฏิบัติแล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังอนุญาตให้เปิดบริการ
ต้อนรับบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการได้ โดยมีอัตราการให้บริการและลักษณะห้องดังนี้ 1) Superior Room (Twin 
Bed) ราคา 700 บาท 2) Family Room (Triple bed) ราคา 1,000 บาท และ3) Executive Room (King Size 
Bed)  ราคา 1,100 บาท อัตราค่าห้องพักไม่รวมอาหารเช้า ส าหรับค่าเช่าห้องประชุม เต็มวัน (8 ชม.) ราคา 10,000 

บาท (ไม่รวมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์)  และค่าเช่าห้องประชุม ครึ่งวัน (4 ชม.) ราคา 6,000 บาท (ไม่รวมอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์) การเรียนการสอนมีความทันสมัยและสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันของตลาดทางด้านธุรกิจ
อุตสาหกรรมการบริการ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ เกิดทักษะความช านาญในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม
การบริการ หลักสูตรดังกล่าวจึงสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการบริการ  รวมถึงการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรมตรงตามวัตถุประสงค์ของตลาดอุตสาหกรรมบริการอย่างดีที่สุด 

สอบถามรายละเอียดและส ารองห้องพักได้ที่ โรงแรมวิลล่าวิชาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โทรศัพท์ 092-439-8497 หรือ 037-217-340 ต่อ 405 

 
 

สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย มจพ. จัดสัมมนาในงาน Intermach 2019 เรื่อง NDT Applications  
and Criteria (ASME Code) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้อง MR 215 และภายใน
งาน Intermach 2019 มีการจัดบูธแสดงผลงานแนะน าหน่วยงาน  จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2562 ณ 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน รับจ ากัดเพียง 30 ท่าน สามารถส ารองที่นั่ง
และสมัครได้ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://forms.gle/AoGaTBt1Eh4zMYxS9 หรือ  
E-mail: anbthailand@gmail.com  โทร. 0-2555-2512    

https://forms.gle/AoGaTBt1Eh4zMYxS9%20หรือ

