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PSUCC

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

บริการเช่าห้องอบรม-สัมมนา

หน่วยงานที่ไว้วางใจใช้บริการเช่าห้องสัมมนา

 สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�
มีบร�การให�เช�าห�องอบรมเช�งปฏิบัติการที่มีเคร�่องคอมพิวเตอร�สเปคสูง พร�อม
โสตทัศนูปกรณ� และบริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง โดยสามารถจัดอบรม
พร�อมๆ กันสูงสุด 4 ห�อง รองรบัผู�เข�าอบรมได�สูงสุด 130 ท�าน ให�บร�การห�องสัมมนา
ขนาดใหญ�สามารถรองรับผู�เข�าร�วมสัมมนาได�ถึง 100 ท�าน มีพ้ืนที่กว�างขวาง 
หรูหรา ทันสมัย พร�อมอุปกรณ�การนำเสนอครบครัน
         *** การให�บร�การลูกค�า ในช�วงสถานการณ� COVID-19 ***

 สำนักฯ ได�กำหนดตำแหน�งที่นั่งแบบเว�นระยะ ไม�รวมตำแหน�งว�ทยากร สำหรับ
ที่นั่งในห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร�เพื่อให�บร�การ ทำให�มีจำนวนท่ีน่ังในแต�ละห�อง
ลดลงเป�นดังนี้
 * ห�องคอมพิวเตอร� 101 ไม�เกิน 14 ที่นั่ง (เดิม 27)
 * ห�องคอมพิวเตอร� 103 ไม�เกิน 15 ที่นั่ง (เดิม 30)
 * ห�องคอมพิวเตอร� 105 ไม�เกิน 14 ที่นั่ง (เดิม 27)
 * ห�องคอมพิวเตอร� 107 ไม�เกิน 30 ที่นั่ง (เดิม 53)
 * ห�องสัมมนา 102 ไม�เกิน 50 ที่นั่ง (เดิม 100)
 ผู�สนใจสามารถดูรายละเอียดห�อง อัตราค�าบร�การ บร�การเสร�มในการ

เช�าห�องและข�อตกลงการให�บร�การได�ที่เว็บไซต� http://ac-service.cc.psu.ac.th 

โทรศัพท� 0-7428-2106, 0-7428-2109 และ 0-7428-2115 

(โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ� 2106, 2109 และ 2115)
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โดย สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� 
ให�บร�การซอฟต�แวร�ลิขสิทธ� “Adobe Creative Cloud” 
แก�นักศึกษามหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� สำหรับเพื่อใช�ในด�านการเร�ยน 
ซ�่งโปรแกรมที่อยู�ใน Adobe Creative Cloud มีดังนี้

ดูข�อมูลบร�การอบรมคอมพิวเตอร�ได�ที่เว็บไซต� http://ac-service.cc.psu.ac.th
หร�อดูตารางอบรมคอมพิวเตอร�ได�ที่ https://training.cc.psu.ac.th (มีหลักสูตรทั�งในและนอกเวลาราชการ)

ติดต�อสอบถาม : งานบร�การว�ชาการ ฝ�ายบร�หารจัดการ สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�
โทรศัพท� : 0-7428-2106, 0-7428-2109 และ 0-7428-2115 (โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ� 2106, 2109 และ 2115)

** หมายเหตุ : สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ บร�การจัดกลุ�มอบรม โดยสำนักฯ สามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร�
ตามความต�องการของหน�วยงานของท�าน **

บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ “Adobe Creative Cloud” 
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขั้นตอนการขอใช�บร�การ
 1. สามารถขอใช�บร�การได�ที่ https://licensing.psu.ac.th/adobe-license-shop (Sign in ด�วย PSU Passport)
 2. เลือกรูปแบบที่ต�องการ โดยมีทั�งรูปแบบฟร�และคิดค�าบร�การ ดังนี้
 รูปแบบการให�บร�การ
   Plan 1 ให�บร�การใช�งานฟร� 3 วัน/บัญช� (มีจำนวนจำกัด)
   Plan 2 ให�บร�การ 300 บาท/สัปดาห�/บัญช�
   Plan 3 ให�บร�การ 800 บาท/เดือน/บัญช�
   Plan 4 ให�บร�การ 9,600 บาท/ป�/บัญช�
 3. หลังจากได�ขอเป�ดใช�บร�การแล�ว สามารถ Sign in เพื่อดาวน�โหลดโปรแกรมสำหรับติดตั�งได�
 ที่ https://creativecloud.adobe.com โดย Sign in ด�วย Email Address ของมหาว�ทยาลัยฯ เป�น xxxxxxxxxx@psu.ac.th)

 วันที่ 1 กันยายน 2563 สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ได�ต�อนรับคณะครูและนักเร�ยนจากว�ทยาลัยการอาช�พ
ละงู จำนวน 35 คน ในโอกาสที่เข�าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด�านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ณ ห�องสัมมนา 102 อาคารสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบ
อัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� โดยในการนี้ นายปร�ชา ศร�มนัสรัตน� รักษาการหัวหน�าฝ�ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ให�การต�อนรับและเป�นว�ทยากร
บรรยาย

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยการอาชีพละงู

ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 บร�ษัท แอคเคาท� เทรนนิ่ง แอนด� คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได�ไว�วางใจใช�บร�การเช�าห�องสัมมนา 
จัดอบรมหลักสูตร Update กฎหมายภาษีอากรที่ควรทราบและสรุปประเด็นป�ญหาที่สำคัญของมาตรฐานรายงานทางการเง�น
สำหรับกิจการที่ไม�มีส�วนได�เสียสาธารณะ (TFRS for NPEAs) ให�แก�ผู�เข�าร�วมสัมมนา ระหว�างวันที่ 22-23 กันยายน 2563 ณ 
ห�องสัมมนา 102 อาคารสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�
 ขอขอบุคณทีมผู�จัดและผู�เข�าร�วมสัมมนาที่ได�ไว�วางใจใช�บร�การเช�าห�องสัมมนาของสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบ
อัจฉร�ยะในครั�งนี้

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริการจัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา 
บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลูกค้ารายหน่วยงาน และบุคคลทั่วไป 

1. Dimension 2. Character Animator 3. Bride 4. Audition 5. Animate 
6. After Effect 7. Acrobat DC 8. Dreamweaver 9. Illustrator 10. Incopy 
11. InDesign 12. Lightroom (Adobe ID Only) 13. Lightroom Classic
14. Media Encoder 15. Photoshop 16. Prelude 17. Premiere Pro 
18. Premiere Rush 19. XD

Adobe Creative Cloud คือ 
ชุดโปรแกรมจากค�าย Adobe ที่ได�รวบรวมโปรแกรมต�างๆ 

สำหรับสร�างสื่อมัลติมีเดีย โดยสามารถทำงานได�ทั้งบน
หน�าเคร�่องคอมพิวเตอร�เดสก�ท็อป และบนคลาวด� 
(Cloud) ซ�่งจะสามารถเช�่อมต�อหร�อแชร�ไฟล�ผลงาน 

รวมทั้งสร�างและแก�ไขไฟล�ได�ทุกที่ทุกเวลา

สอบถามข�อมูลเพิ่มเติม/ติดต�อผู�ดูแลระบบได�ที่ E-mail : support@cc.psu.ac.th หร�อโทร. 0-7428-2082 (โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ� 2082) ในวันและเวลาราชการ



 วันที่ 3 กันยายน 2563 ที่ผ�านมา นางเนาวรัตน� สอิด หัวหน�าฝ�ายบร�หารจัดการ นายปร�ชา ศร�มนัสรัตน� รักษาการหัวหน�าฝ�ายพัฒนาระบบ
สารสนเทศและบุคลากรสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ได�ให�การต�อนรับผู�บร�หารและบคุลากรจากว�ทยาลัยชุม
ชมสงขลา ในโอกาสที่เดินทางเข�าพบบุคลากรสำนักฯ เพื่อหาร�อเร�่อง การใช�ระบบสารสนเทศเพื่อการบร�หารจัดการ ซ�่งในการนี้ทางสำนักฯ ได�นำเสนอ
ระบบสารสนเทศต�างๆ ที่ใช�งานในมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�

ผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
 เข้าหารือเรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

 วันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ผ�านมา สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ได�ดำเนินการจัดกิจกรรมซ�อมแผนอพยพตาม
แผนการป�องกันระงับอัคคีภัย ประจำป�งบประมาณ 2563 ให�แก�บุคลากรของสำนักฯ ณ อาคารสำนักนวัตกรรมดจิ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� 
โดยกิจกรรมครั�งนี้ มีวัตถุประสงค�เพื่อให�บุคลากรได�ทบทวนแผนอพยพตามแผนการป�องกันระงับอัคคีภัย และเป�นการเตร�ยมความพร�อมให�กบับุคลากร หากเกิด
สถานการณ�ดังกล�าว

  วันที่ 24 กันยายน 2563 สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบ
อัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� นำโดยรองศาสตราจารย� 
ดร.มนตร� กาญจนะเดชะ ผู�อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบ
อัจฉร�ยะ พร�อมด�วยบุคลากรร�วมพิธ�วางพวงมาลาถวายราชสักการะ
สมเด็จพระมหิตลาธ�เบศร อดุลยเดชว�กรม พระบรมราชชนก เนื่องในวัน
มหิดล ณ ลานพระราชานุสาวร�ย� สมเด็จพระบรมราชชนก มหาว�ทยาลัย
สงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขตหาดใหญ�

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ร่วมพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดกิจกรรมซ้อมแผนอพยพตามแผนการป้องกันระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่บุคลากร

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จัดประชุมบุคลากรและจัดกิจกรรม Thank You Party เพื่อขอบคุณทีมผู้บริหาร 
ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งบริหารงาน 

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จัดประชุมบุคลากรและจัดกิจกรรม Thank You Party เพื่อขอบคุณทีมผู้บริหาร 
ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งบริหารงาน 

 สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� ได�จัดประชุมบุคลากรประจำเดือน ตุลาคม 2563 เมื่อวันที่ 30 
ตุลาคม 2563 และจัดกิจกรรม Thank You Party เพื่อขอบคุณทีมผู�บร�หาร รองศาสตราจารย� ดร.มนตร� กาญจนะเดชะ อดีตรักษาการแทนผู�อำนวย
การสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ, ดร.สมชัย หลิมศิโรรัตน� อดีตรักษาการแทนรองผู�อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ 
ฝ�ายพัฒนาระบบสารสนเทศ, ผู�ช�วยศาสตรจารย�ธัชชัย เอ�งฉ�วน อดีตรักษาการแทนผู�ช�วยผู�อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ฝ�าย
ระบบโครงสร�างพื้นฐาน และนายธเนศวร� ศร�ไพบูลย� อดีตที่ปร�กษาโครงการระบบบัญช�และการเง�น (MAS) เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน�ง
บร�หารงานที่สำนักฯ โดยกิจกรรมในวันนั�นได�มีการประมวลภาพกิจกรรมของผู�บร�หารในช�วงเวลาที่ผ�านมา รวมทั�งบุคลากรได�ร�วมกันร�องเพลงเพื่อ
ขอบคุณและเป�นกำลังใจให�กับทีมผู�บร�หาร ณ อาคารสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�

 สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร� จัดประชุม
บุคลากรสำนักฯ ประจำเดือนกันยายน 2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 โดยเป�น
กิจกรรมเพื่อแจ�งเร�่องเพื่อทราบและเร�่องอื่นๆ ให�แก�บุคลากร พร�อมกันนี้ได�จัดกิจกรรมเป�น
พิเศษ “งานมุทิตาจ�ตผู�เกษียณอายุ ประจำป� 2563” ณ ห�องสัมมนา 102 อาคารสำนัก
นวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�

งานมุทิตาจิตผูเกษียณอายุ 
ประจำป 2563”
งานมุทิตาจิตผูเกษียณอายุ 
ประจำป 2563”


