สาขาวิช าการบริ หารทรั พ ยากรอาคาร จัด โครงการสั ม มนา “การจัดการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์แ ละ
ทรัพยากรอาคารแบบฐานวิถีชีวติ ใหม่ (New Normal)”
วัน พุ ธ ที่ 4 พฤศจิ ก ายน 2563 นัก ศึ ก ษาชั้น ปี ที่ 4 สาขาวิ ช าการบริ ห ารทรั พ ยากรอาคาร คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนา “การจัดการอสังหาริ มทรัพย์และทรัพยากรอาคารแบบฐานวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal)” ซึ่ งโครงการสัมมนาวิชาชี พการบริ หารทรัพยากรอาคาร เป็ นโครงการที่จาํ ลองขึ้น
ให้นกั ศึกษาชั้นปี ที่ 4 ในวิชา BFM 4521 สัมมนาวิชาชีพในการบริ หารทรัพยากรอาคาร ได้ดาํ เนินการจัดงาน
ดังกล่าวขึ้น โดยมี ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่ งอินทร์ กันกา หัวหน้าสาขาการบริ หารทรัพยากรอาคาร
เป็ นประธานในพิธีเปิ ดโครงการสัมมนา ณ ห้องประชุม 4711 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กบั
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ถึงชั้นปี ที่ 4 และคณะอาจารย์ สาขาการบริ หารทรัพยากรอาคาร เพื่อให้นกั ศึกษาได้รับ
ความรู ้ และฝึ กทักษะในเรื่ องการจัดการอสังหาริ มทรัพย์และทรัพยากรอาคารแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ (New
Normal) ได้รับเกี ยรติจากวิทยากร คุณปรัชญา เปรี ยบจันทึก ผูจ้ ดั การอาคารจาก สิ งห์ คอมเพล็กซ์ ในเครื อ
บริ ษทั สิ งห์ เอท เตท จํากัด (มหาชน)
Building Resource Management Organize a seminar project "Management of real estate and
building resources as a new way of life (New Normal)"
Wednesday, November 4, 2020, 4th year students in Building Resource Management Faculty of
Industrial Technology Organize a seminar project "Property Management and Building Resources as a New
Way of Life (New Normal)", which is a professional seminar on building resources management. It is a
simulated project for the 4th year students in the subject BFM 4521 professional seminar in building
resource management. The event was organized by Assistant Professor Chitrawadee Rung Inkanka, Head
of Building Resource Management. Presided over the opening ceremony of the seminar project at Meeting
Room 4711, Building 47, Faculty of Industrial Technology For students in the first year to the fourth year
and faculty. Building Resource Management In order for students to gain knowledge and practice skills in
real estate and building resources management as a new way of life (New Normal), he was honored by
lecturer building manager from Singha Complex, a subsidiary of Singha Estate. Public Company Limited
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