WE'RE HIRING

COOPERATIVE EDUCATION PROGRAM 2021

DEVELOPER (9)
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บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากัด จ.นครศรีธรรมราช
บริษัท บริษัทระยองวิศวกรรมและซ่อมบํารุง จํากัด จ.ระยอง

DATA ANALYTICS (1)/BI ENGINEERING (1)
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บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จํากัด จ.นครศรีธรรมราช
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด กรุงเทพมหานคร

CIVIL ENGINEERING (2)

บริษัท ซีแพคคอนสตรัคชันโซลูชน
ั จํากัด
กรุงเทพมหานคร

GRAPHIC DESIGNER&VDO CREATOR (1)
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บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชันแนล คอร์ปอเรชัน จํากัด
กรุงเทพมหานคร

PR&MARKETING COMMUNICATION (1)
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บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิง จํากัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
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FOR MORE INFORMATION

TEL.065 950 4491
EMAIL SCGCAREER@SCG.COM

แบบเสนองานสหกิจ
บริษัท ซีแพคคอนสตรั คชั่นโซลูช่ ัน จากัด (Cement-Building Materials Business)
หน่ วยงาน: Engineering Design
ชื่อตาแหน่ งงาน: Civil Engineer จานวน 2 อัตรา
ชื่อโครงการที่มอบหมาย: Design and Construction Development By BIM System
รายละเอียดโครงการ:
พัฒนางานออกแบบและก่อสร้ างผ่านระบบ BIM System โดยการนาเอาองค์ความรู้ในการออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้ างมาใช้
ผ่านระบบ BIM ด้ วยการใช้ โปรแกรมออกแบบพื ้นฐานเช่น SAP2000, STAADPro, Autodesk Robot ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบโครงสร้ าง จากนันท
้ าการส่งข้ อมูลผลการออกแบบและวิเคราะห์เพื่อนามาจัดทาแบบด้ วยระบบ BIM โดยใช้ โปรแกรม
Autodesk Revit เป็ นโปรแกรมพื ้นฐานในการทาแบบ จากนันใช้
้ ข้อมูลในระบบ BIM ในการจัดทาแผนงานก่อสร้ างและประเมิน
ราคาก่อสร้ างของโครงการก่อสร้ างแต่ละโครงการ
Job Description:
 ทาการวิเคราะห์พฤติกรรมและออกแบบโครงสร้ าง พร้ อมทังจั
้ ดทารายการคานวณโดยใช้ software ช่วยในการออกแบบ
 ทาการส่งผ่านข้ อมูลที่ออกแบบมาจัดทาแบบก่อสร้ างโดยใช้ ระบบ BIM
 พัฒนาระบบและ Object ต่างๆทีม่ ีประโยชน์สาหรับใช้ ในระบบ BIM
 ทาการวางแผนการดาเนินโครงการตามที่ได้ รับมอบหมายโดยผ่านระบบ BIM & MS-Project
 ทาการประเมินปริ มาณวัสดุและกาลังคนทีใ่ ช้ ในการดาเนินโครงการที่ได้ รับมอบหมาย
คุณสมบัติ (ความรู้/ความสามารถ/ทักษะ/เครื่องมือ/โปรแกรมต่ าง ๆ ที่จาเป็ นต่ อการฝึ กงาน):
 กาลังึกกาาในระดับชันปริ
้ ญญาตรี สาขาวิึวกรรมโยธา หรื อ สาขาที่เกี่ยวข้ อง เกรดเฉลีย่ สะสม 2.70 ขก ้นไป
 Structural analysis and design
 Finite element software ex. SAP2000, STAADPro, Autodesk Robot, ETABS
 Drawing software using AutoCAD (Prerequisite), Autodesk Revit (Preferred), SketchUp (Preferred)
 MS-Project
 Logical Thinking
สิ่งที่นักศึกษาจะได้ เรียนรู้:
 เรี ยนรู้การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้ างของโครงสร้ างประเภทต่างๆตามที่ได้ รับมอบหมาย
 เรี ยนรู้การจัดทาแบบเพื่อนาไปใช้ ในการก่อสร้ างของโครงการต่างๆผ่านระบบ BIM
 เรี ยนรู้ระบบ BIM และประโยชน์ในการนาไปใช้ ในโครงการออกแบบและก่อสร้ าง
 เรี ยนรู้การดาเนินงานโครงการออกแบบและก่อสร้ างตังแต่
้ feasibility study phase จนถกง construction phase
 เรี ยนรู้เรื่ องการวางแผนงาน และจุดที่ต้องพิจารณาในการดาเนินโครงการประเภทต่าง ๆ

สถานที่ฝึกงาน:
สานักงานใหญ่ บางซ่อน กรุงเทพมหานคร
รูปแบบการทางาน (อาจมีการปรับเปลีย่ นได้ ขก ้นอยูก่ บั สถานการณ์การระบาดของ COVID-19)
 WFH หมายถกง นักึกกาาปฏิบตั ิงานจากที่อยูป่ ั จจุบนั ของนักึกกาา 100% หรื อ
 HYBRID หมายถกง นักึกกาาปฏิบตั ิงาน ณ สถานที่ทางาน หรื อ โรงงานของบริ าัทเป็ นครัง้ คราว (Onsite) ร่วมกับ
การปฏิบตั ิงานจากที่อยูป่ ัจจุบนั ของนักึกกาา หรื อ จากที่พกั ที่บริาัทหรื อโรงงานจัดหาให้ (WFH)
ค่ าตอบแทน/สวัสดิการ
 เบี ้ยเลี ้ยงวันละ 500 บาท (เฉพาะ รูปแบบ Hybrid ในวันที่ Onsite)
 ประกันอุบตั ิเหตุ วงเงิน 400,000 บาท
 ค่าที่พกั ตามทีจ่ ่ายจริ ง แต่ไม่เกินเดือนละ 2,500 บาท หรื อ จัดหาทีพ่ กั ของโรงงานให้ ทังนี
้ ้ เฉพาะนักึกกาามหาวิทยาลัย
ต่างจังหวัด (ยกเว้ น กรุงเทพฯ และปริ มณฑล)
ผู้ประสานงาน: ึรัญญา กลาพบุตร โทร.065 950 4491 Email scgcareer@scg.com

