จดหมายข่าว

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริการเช่าห้องอบรม-สัมมนา
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สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
มีบร�การใหเชาหองอบรมเช�งปฏิบัติการที่มีเคร�่องคอมพิวเตอรสเปคสูง พรอม
โสตทัศนูปกรณ และบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง โดยสามารถจัดอบรม
พรอมๆ กันสูงสุด 4 หอง รองรับผูเขาอบรมไดสูงสุด 130 ทาน ใหบร�การหองสัมมนา
ขนาดใหญสามารถรองรับผูเขารวมสัมมนาไดถึง 100 ทาน มีพื้นที่กวางขวาง
หรูหรา ทันสมัย พรอมอุปกรณการนำเสนอครบครัน
*** การใหบร�การลูกคา ในชวงสถานการณ COVID-19 ***
สำนักฯ ไดกำหนดตำแหนงที่นั่งแบบเวนระยะ ไมรวมตำแหนงว�ทยากร สำหรับ
ที่นั่งในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อใหบร�การ ทำใหมจี ำนวนทีน่ ง่ั ในแตละหอง
ลดลงเปนดังนี้
* หองคอมพิวเตอร 101 ไมเกิน 14 ที่นั่ง (เดิม 27)
* หองคอมพิวเตอร 103 ไมเกิน 15 ที่นั่ง (เดิม 30)
* หองคอมพิวเตอร 105 ไมเกิน 14 ที่นั่ง (เดิม 27)
* หองคอมพิวเตอร 107 ไมเกิน 30 ที่นั่ง (เดิม 53)
* หองสัมมนา 102 ไมเกิน 50 ที่นั่ง (เดิม 100)
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดหอง อัตราคาบร�การ บร�การเสร�มในการ
เชาหองและขอตกลงการใหบร�การไดที่เว็บไซต 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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หน่วยงานที่ไว้วางใจใช้บริการเช่าห้องสัมมนา

PSUCC

มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
Tel : 074 28 2101 Fax : 074 28 2111

บรรณาธ�การ : เนาวรัตน สอิด, อังกาบ การกรณ ชางภาพ : อังกาบ การกรณ, โฆษิต ชวยชูฤทธ�์
กองบรรณาธ�การฝายเทคนิค : หฤทัย สมบูรณรุงโรจน, ทิพาพร พัฒนศิร� ออกแบบ : สุธ�ดา ธรรมโพธ�กุล

ฉบับที่ 92 ปี 2563 ประจำเดือน ก.ย. - ต.ค. 63

บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ “Adobe Creative Cloud”
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Adobe Creative Cloud คือ
ชุดโปรแกรมจากคาย Adobe ที่ไดรวบรวมโปรแกรมตางๆ
สำหรับสรางสื่อมัลติมีเดีย โดยสามารถทำงานไดทั้งบน
หนาเคร�่องคอมพิวเตอรเดสกท็อป และบนคลาวด
(Cloud) ซ�่งจะสามารถเช�่อมตอหร�อแชรไฟลผลงาน
รวมทั้งสรางและแกไขไฟลไดทุกที่ทุกเวลา

โดย สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
ใหบร�การซอฟตแวรลิขสิทธ “Adobe Creative Cloud”
แกนักศึกษามหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร สำหรับเพื่อใชในดานการเร�ยน
ซ�่งโปรแกรมที่อยูใน Adobe Creative Cloud มีดังนี้

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
ขั้นตอนการขอใชบร�การ
1. สามารถขอใชบร�การไดที่ https://licensing.psu.ac.th/adobe-license-shop (Sign in ดวย PSU Passport)
2. เลือกรูปแบบที่ตองการ โดยมีทั�งรูปแบบฟร�และคิดคาบร�การ ดังนี้
รูปแบบการใหบร�การ
Plan 1 ใหบร�การใชงานฟร� 3 วัน/บัญช� (มีจำนวนจำกัด)
Plan 2 ใหบร�การ 300 บาท/สัปดาห/บัญช�
Plan 3 ใหบร�การ 800 บาท/เดือน/บัญช�
Plan 4 ใหบร�การ 9,600 บาท/ป/บัญช�
3. หลังจากไดขอเปดใชบร�การแลว สามารถ Sign in เพื่อดาวนโหลดโปรแกรมสำหรับติดตั�งได
ที่ https://creativecloud.adobe.com โดย Sign in ดวย Email Address ของมหาว�ทยาลัยฯ เปน xxxxxxxxxx@psu.ac.th)
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม/ติดตอผูดูแลระบบไดที่ E-mail : support@cc.psu.ac.th หร�อโทร. 0-7428-2082 (โทรภายในว�ทยาเขตหาดใหญ 2082) ในวันและเวลาราชการ
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บร�ษัท แอคเคาท เทรนนิ่ง แอนด คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ไดไววางใจใชบร�การเชาหองสัมมนา
จัดอบรมหลักสูตร Update กฎหมายภาษีอากรที่ควรทราบและสรุปประเด็นปญหาที่สำคัญของมาตรฐานรายงานทางการเง�น
สำหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (TFRS for NPEAs) ใหแกผูเขารวมสัมมนา ระหวางวันที่ 22-23 กันยายน 2563 ณ
หองสัมมนา 102 อาคารสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
ขอขอบุคณทีมผูจัดและผูเขารวมสัมมนาที่ไดไววางใจใชบร�การเชาหองสัมมนาของสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบ
อัจฉร�ยะในครั�งนี้

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยการอาชีพละงู
ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริการจัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา
บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลูกค้ารายหน่วยงาน และบุคคลทั่วไป

ดูขอมูลบร�การอบรมคอมพิวเตอรไดที่เว็บไซต http://ac-service.cc.psu.ac.th
หร�อดูตารางอบรมคอมพิวเตอรไดที่ https://training.cc.psu.ac.th (มีหลักสูตรทั�งในและนอกเวลาราชการ)
ติดตอสอบถาม : งานบร�การว�ชาการ ฝายบร�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�การจัดกลุมอบรม โดยสำนักฯ สามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร
ตามความตองการของหนวยงานของทาน **

วันที่ 1 กันยายน 2563 สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร ไดตอนรับคณะครูและนักเร�ยนจากว�ทยาลัยการอาช�พ
ละงู จำนวน 35 คน ในโอกาสที่เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ ณ หองสัมมนา 102 อาคารสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบ
อัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร โดยในการนี้ นายปร�ชา ศร�มนัสรัตน รักษาการหัวหนาฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ ใหการตอนรับและเปนว�ทยากร
บรรยาย

ผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชนสงขลา
เข้าหารือเรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

วันที่ 3 กันยายน 2563 ที่ผานมา นางเนาวรัตน สอิด หัวหนาฝายบร�หารจัดการ นายปร�ชา ศร�มนัสรัตน รักษาการหัวหนาฝายพัฒนาระบบ
สารสนเทศและบุคลากรสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร ไดใหการตอนรับผูบร�หารและบุคลากรจากว�ทยาลัยชุม
ชมสงขลา ในโอกาสที่เดินทางเขาพบบุคลากรสำนักฯ เพื่อหาร�อเร�่อง การใชระบบสารสนเทศเพื่อการบร�หารจัดการ ซ�่งในการนี้ทางสำนักฯ ไดนำเสนอ
ระบบสารสนเทศตางๆ ที่ใชงานในมหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร่วมพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563

วันที่ 24 กันยายน 2563 สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบ
อัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร นำโดยรองศาสตราจารย
ดร.มนตร� กาญจนะเดชะ ผูอำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบ
อัจฉร�ยะ พรอมดวยบุคลากรรวมพิธ�วางพวงมาลาถวายราชสักการะ
สมเด็จพระมหิตลาธ�เบศร อดุลยเดชว�กรม พระบรมราชชนก เนื่องในวัน
มหิดล ณ ลานพระราชานุสาวร�ย สมเด็จพระบรมราชชนก มหาว�ทยาลัย
สงขลานคร�นทร ว�ทยาเขตหาดใหญ
สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดกิจกรรมซ้อมแผนอพยพตามแผนการป้องกันระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่บุคลากร

วันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ผานมา สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร ไดดำเนินการจัดกิจกรรมซอมแผนอพยพตาม
แผนการปองกันระงับอัคคีภัย ประจำปงบประมาณ 2563 ใหแกบุคลากรของสำนักฯ ณ อาคารสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
โดยกิจกรรมครั�งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรไดทบทวนแผนอพยพตามแผนการปองกันระงับอัคคีภัย และเปนการเตร�ยมความพรอมใหกบั บุคลากร หากเกิด
สถานการณดังกลาว

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดประชุมบุคลากรและจัดกิจกรรม Thank You Party เพื่อขอบคุณทีมผู้บริหาร
ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งบริหารงาน
สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร ไดจัดประชุมบุคลากรประจำเดือน ตุลาคม 2563 เมื่อวันที่ 30
ตุลาคม 2563 และจัดกิจกรรม Thank You Party เพื่อขอบคุณทีมผูบร�หาร รองศาสตราจารย ดร.มนตร� กาญจนะเดชะ อดีตรักษาการแทนผูอำนวย
การสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ, ดร.สมชัย หลิมศิโรรัตน อดีตรักษาการแทนรองผูอำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ
ฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ, ผูชวยศาสตรจารยธัชชัย เองฉวน อดีตรักษาการแทนผูชวยผูอำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ ฝาย
ระบบโครงสรางพื้นฐาน และนายธเนศวร ศร�ไพบูลย อดีตที่ปร�กษาโครงการระบบบัญช�และการเง�น (MAS) เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหนง
บร�หารงานที่สำนักฯ โดยกิจกรรมในวันนั�นไดมีการประมวลภาพกิจกรรมของผูบร�หารในชวงเวลาที่ผานมา รวมทั�งบุคลากรไดรวมกันรองเพลงเพื่อ
ขอบคุณและเปนกำลังใจใหกับทีมผูบร�หาร ณ อาคารสำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร

งานมุทิตาจิตผูเกษียณอายุ
ประจำป 2563”

สำนักนวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร จัดประชุม
บุคลากรสำนักฯ ประจำเดือนกันยายน 2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 โดยเปน
กิจกรรมเพื่อแจงเร�่องเพื่อทราบและเร�่องอื่นๆ ใหแกบุคลากร พรอมกันนี้ไดจัดกิจกรรมเปน
พิเศษ “งานมุทิตาจ�ตผูเกษียณอายุ ประจำป 2563” ณ หองสัมมนา 102 อาคารสำนัก
นวัตกรรมดิจ�ทัลและระบบอัจฉร�ยะ มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร

