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อะโดบ ี(Adobe) แนะนําโปรแกรม Student and Teacher Editions 
เปิดโลกการเรยีนรูด้ว้ยเครือ่งมอืช ัน้นําทีม่อบสว่นลดถงึ 90* เปอรเ์ซ็นต ์

 
 
9 มกราคม 2555, กรุงเทพฯ – อะโดบ ีซสิเต็มส ์อนิคอรเ์ปอเรเต็ด (Adobe Systems Incorporated) 
ตอกย้ําคํามั่นสญัญาขบัเคลือ่นสงัคมการเรยีนรูด้จิติอลและอเีลริน์นิง่  
ดว้ยโปรแกรมชดุซอฟตแ์วรท์ีนํ่าเสนอสว่นลดราคาพเิศษสดุสําหรับนักศกึษาและคณาจารยเ์ป็นครัง้แรกในประเทศไทย  Adobe  
Student and Teacher Editions มอบสว่นลดถงึ 90* เปอรเ์ซ็นต ์สําหรับผลติภัณฑ ์Adobe® Creative Suite® 5.5 Design 
Premium, Creative Suite5.5 Design Standard, Creative Suite 5.5 Web Premium and Adobe Acrobat® X Pro 
 
รูปแบบและกระแสการใชอ้ปุกรณ์โมบลิติีท้ ีเ่กดิขึน้อย่างกวา้งขวาง 
ขบัเคลือ่นใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงรูปแบบการใชช้วีติเป็นอยา่งมาก  
และน่ันรวมถงึระบบการศกึษาและหลักสตูรการเรยีนการสอนก็กําลงัเปลีย่นแปลงเชน่กนั  โครงการของรัฐบาล อาท ิ
“โครงการคอมพวิเตอรม์อืถอืสําหรับนักเรยีน” สาํหรับนักเรยีนประถมหนึง่ 
เป็นตวัอยา่งของการเปลีย่นแปลงในระบบการศกึษาอย่างมาก เนือ่งจากเป็นโครงการฯ ทีต่อบสนองตอ่การพัฒนาเพือ่การแขง่ขนั 
การพัฒนาบคุลากรทีม่ศีกัยภาพสงูเพือ่ใหท้นัตอ่ความตอ้งการของโลกทีว่นันีเ้ทคโนโลยขีบัเคลือ่นเศรษฐกจิโลก 
 
“การแนะนําโปรแกรม Adobe Student and Teacher Editions ในประเทศไทยครัง้นี ้
นับเป็นกา้วย่างทีส่าํคญัดา้นกลยทุธด์า้นการเรยีนรูด้จิติอลของอะโดบ”ี นางสาววกิกี ้สคปิป์ ผูอํ้านวยการประจําภมูภิาค อะโดบ ี
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้กลา่วและเสรมิวา่ “ประสบการณ์ของเราชีว้า่เมือ่นักเรยีน นักศกึษาสามารถใช ้ดจิติอล มเีดยี ซอฟตแ์วร ์
ในราคาทีเ่หมาะสม พวกเขาจะเพิม่พูนทกัษะดา้นดจิติอลและมคีวามมั่นใจเพิม่มากขึน้เป็นอยา่งมาก  
นักศกึษาสามารถแสดงความสามารถพเิศษ  ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคแ์ละเรยีนรูท้ีทํ่างานกับผูอ้ ืน่อย่างมคีณุภาพ  อะโดบ ี
ซอฟตแ์วรนํ์าเสนอวธิกีารทีเ่ป็นเลศิสาํหรับนักศกึษาและคณาจารยท์ีจ่ะสรา้งเว็บเพจ วดิทีศันแ์ละโมบาย คอนเทนท ์
แอพพลเิคชัน่ส ์รวมถงึอพัีบบลชิชิง่ คอนเทนท—์
และชว่ยใหพ้วกเขาสามารถผสานรวมกระบวนการสรา้งสรรคเ์หลา่นีเ้ขา้สูง่านทีไ่ดรั้บมอบหมายในแตล่ะวนัและงานประจําอืน่ๆ 
ดว้ย” 
 
นางสาวสกปิป์ กลา่ววา่ 
ประเทศไทยมคีวามมุง่มั่นทีแ่น่วแน่ทีจ่ะขับเคลือ่นการพัฒนาความรูค้วามสามารถดา้นดจิติอลใหก้บักลุม่คนรุ่นใหมท่ีจ่ะเป็นบคุลา
กรทีม่คีณุภาพของประเทศ  “ตวัอย่างกจิกรรมตา่งๆ ทีท่ัง้ภาครัฐฯ และเอกชนจัดขึน้ทกุปี อาท ิไทยแลนด ์เกมสโ์ชว ์(Thailand 
Games Show)  งานบางกอก อนิเตอรเ์นชัน่แนล เกมส ์เฟสตวิลั (Bangkok International Games Festival) และ ไทยแลนด ์
แอนนเิมชัน่ คอนเทสน ์(Thailand Animation Contest) 
ชีใ้หเ้ห็นวา่ภาคอตุสาหกรรมตอ้งการกระตุน้และสนับสนุนใหเ้กดิขดีความสามารถแบบดจิติอลและความเป็นเลศิในสภาพเศรษฐกิ
จสรา้งสรรคท์ีเ้ตบิโตอยา่งรวดเร็วมาก  คณาจารยแ์ละนักศกึษาตอ้งการเครือ่งมอืตา่งๆ ทีเ่หมาะสมและใช ่
เพือ่ชว่ยใหพ้วกเขาสามารถเสรมิทกัษะดา้นดจิติอลมเีดยี  
การทีอ่ะโดบนํีาเสนอซอตฟ์แวรร์ะดบัโลกของเราใหก้ับนักศกึษาและคณาจารยด์ว้ยการใหส้ว่นลดอย่างสงูมากนี ้
เพราะอะโดบภีาคภมูใิจทีม่สีว่นสนับสนุนโครงการของประเทศไทยเพือ่พัฒนาความรูด้า้นดจิติอลใหก้ับกลุม่บคุลากรยคุใหม่” 
นางสาวสกปิป์กลา่วเสรมิ 
 
ผลติภัณฑท์ีนํ่าเสนอใหก้บัโครงการชดุซอฟตแ์วรเ์พือ่นักศกึษาและคณาจารยน์ี ้เป็นชดุเดยีวกบัทีนํ่าเสนอขายใหก้ับภาคธรุกจิ 
และรวมชดุผลติภัณฑข์องอะโดบตีา่งๆ ทัง้ทีเ่ป็นชดุผลติภัณฑแ์บบเดีย่ว 
ครอบคลมุชดุออกแบบทีข่ายดทีีส่ดุและซอฟตแ์วรช์ดุพัฒนาทีใ่ชไ้ดก้ับกระบวนการสรา้งสรรคเ์กอืบทกุขัน้ตอน 
 
รายละเอยีดคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธ ิซ์ ือ้ 
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นักศกึษา คณาจารย ์สถาบนัการศกึษาและบคุลากรของสถาบันการศกึษาทีร่ะบไุวบ้นเว็บไซตข์อง Adobe   
www.adobe.com/go/education_entity_seasia  
 
 
 
กําหนดราคาและการวางตลาด 
นักศกึษา คณาจารย ์สถาบนัการศกึษาและบคุลากรของสถาบันการศกึษาสามารถซือ้โปรแกรม Adobe Student and Teacher 
Editionsจากตัวแทนจําหน่ายทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จากอะโดบ ืบรษัิท เอซอฟตว์นั จํากดั (A Soft1 Co., Ltd. ) 
(http://www.asoft1.com/adobe/ste/ ) และ บรษัิท เอสพวีไีอ จํากดั (SPVI Co., Ltd. (http://www.spv.co.th .) 
 
ผลติภณัฑท์ีนํ่าเสนอในโปรแกรม Adobe Student and Teacher Editions สําหรบัประเทศไทย ประกอบดว้ย:  
Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium Student and Teacher Edition 
Adobe Creative Suite 5.5 Design Standard Student and Teacher Edition 
Adobe Creative Suite 5.5 Web Premium Student and Teacher Edition 
Adobe Acrobat X Pro Student and Teacher Edition 
 
ตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิดา้นคณุสมบตัขิองผูม้สีทิธิซ์ ือ้โปรแกรม Adobe Student and Teacher Editions เชญิเยีย่มชมที ่
http://www.adobe.com/sea/education/eligibility-guide.html . 
 
*สว่นลดทีนํ่าเสนอจะลดจากราคาแนะนําของสนิคา้ขายปลกีสําหรับลกูคา้คอมเมอรเ์ชยีล ผลติภัณฑข์อง Adobe เป็นลขิสทิธิ ์
ไมไ่ดข้ายการเป็นเจา้ของ และเนือ่งจากลชิสทิธิซ์อฟตแ์วรนั์น้ ถกูกระจายไปในหลายชอ่งทาง Adobe 
ไมส่ามารถและไมข่อรับประกนัวา่ลกูคา้จะไดรั้บสว่นลดหรอืการตัง้ราคาพเิศษใดๆ ตวัแทนจําหน่ายโปรแกรม Student and 
Teacher Editions จะเป็นผูต้ัง้ราคาคา่ลขิสทิธิใ์หก้บัลกูคา้เอง อาจจะมกีารคดิภาษีทอ้งถิน่และคา่ขนสง่ 
อตัราแลกเปลีย่นเงนิอาจจะมผีลตอ่ราคาทีเ่สนอขาย 
 
เกีย่วกบั บรษิทั อะโดบ ีซสิเต็มส ์อนิคอรเ์ปอเรทเต็ด 
อะโดบเีปลีย่นโลกใบนีด้ว้ย ประสบการณ์ดจิติอล ขอ้มลูเพิม่เตมิที ่www.adobe.com  
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