วันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 รศ.ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการรวมกับ บริษัท เมเจอร ดีเวลลอป
เมนท เอสเตท จํากัด โดยมี นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ กรรมการบริหารบริษัท เปนผูรวมลง
นามในครั้งนี้ ทั้งนี้ นางสาวธีริศรา พวงประโคน ประธานบริหารฝายพัฒนาองคกร รวมเปนสักขี
พยานดวย
สําหรับความรวมมือกันในครั้งนี้เปนการสนับสนุนความรวมมือทางวิชาการและวิชาชีพดาน
การจัดการทรัพยากรอาคารและดานการจัดการอสังหาริมทรัพย แก สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรอาคาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ แขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพยและ
ทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการผลิต
บัณฑิตและบุคคลากร การพัฒนาบุคลากรดานการจัดการทรัพยากรอาคารและการจัดการ
อสังหาริมทรัพย การฝกอบรม การศึกษา การคนควาวิจัย และการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
รวมถึงการใชทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกรวมกัน
ในโอกาสนี้ ผูชวยศาสตราจารยจิตราวดี รุงอินทร กันกา หัวหนาสาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรอาคาร ไดกลาวแนะนํา นางสาวณัฐธยาน ชุมวงษ และ นายธรรมรัตน อยูสมบูรณ
บัณฑิตใหมของสาขาวิชาฯ ผูสรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย “ผูจัดการอาคาร” (BM) ในโครงการ
Management Trainee รุนที่ 1 จาก Major Lifescape Academy ศูนยคัดสรรและพัฒนา
บุคลากรผานโครงการเฟนหาเมล็ดพันธุดีจากสถาบันการศึกษา เขาเรียนรูและฝกปฏิบัติการดาน
การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย (Property Management) และทักษะความเปนผูนําอยาง
เขมขน 6 เดือนเต็ม เพื่อเลื่อนตําแหนงสูระดับผูจัดการและไดรับผลตอบแทนในอัตราสูงกวา
บัณฑิตจบใหมทั่วไป ทั้งนี้ เมเจอร ดีเวลลอปเมนท เปนบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ชั้นนําของ
ประเทศที่เชี่ยวชาญโครงการที่อยูอาศัยในระดับไฮเอน ที่เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงหลักสูตร
และการมอบทุนการศึกษาแกสาขาวิชาฯ
และในโอกาสเดียวกันคณะทํางานไดเขาแสดงความยินดีแด รองศาสตราจารย ดร.ชุติ
กาญจน ศรีวิบูลย เนื่องในโอกาสไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกดวย และไดเขาเยี่ยมชมงานสถาปตยกรรมและ
ศึกษาประวัติศาสตรในสมัยรัชกาลที่ 5 ณ พิพิธภัณฑอาคารสายสุทธานภดล โดยมี นางพรรษภรณ
เฉลิมลอย ภัณฑารักษสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนผูนําชม
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Company Limited with the Executive Director of the Company Is a co-signer for
this time. As a witness
For this collaboration, it supports academic and professional cooperation in
building resource management and real estate management for building resource
management. Department of Management Technology Department of Real Estate
and Building Resources Management Faculty of Industrial Technology Suan
Sunandha Rajabhat University In the production of graduates and staff Human
resource development in building resource management and real estate
management training, education, research. And academic service to society
Including the shared use of resources and facilities
On this occasion, Head of Building Resource Management Have suggested
New graduates of the field of study The creator of reputation for the university
"Building Manager" (BM) in the Management Trainee, Batch 1 from Major Lifescape
Academy, the center for recruiting and developing personnel through the project
to find good seeds from educational institutions Gain intensive 6-month learning
and practice in real estate management and leadership skills to advance to
managerial positions and earn higher returns than regular graduates. Comment Is a
real estate development company The nation's leading high-end residential
project specialization. Who took part in curriculum improvements and scholarship
awards to the disciplines of the field
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