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รูปแบบอุตสาหกรรม 
การเทรนนิ่งและการศึกษาดาน IT 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ความทาทาย 
ดําเนินการมอบแล็ปท็อปที่มีสมรรถนะเพียงพอ
ในราคาที่จับตองไดใหกับนักเรียน 
เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาได 

วิธีการแกปญหา  
เลือกสรรค Lenovo ThinkPad E585 ที่มาพรอม
AMD Ryzen™ 3 2200U Mobile Processors 

ผลลัพธ 
สงมอบอุปกรณสําหรับนักเรียนกวา 1,200 เครื่อง 
ทุกไตรมาส พรอมประสิทธิภาพการเรียน 
ของนักเรียนที่ยอดเยี่ยม 

ภาพรวมเทคโนโลยีโดยสรุปของ AMD 
AMD Ryzen 3 2200U Mobile Processors 

คูคา
Lenovo 
vision21 solutions 

MyComputerCareer 
สงเสริมการศึกษา
ดวย AMD Ryzen™ Mobile CPUs 
มีประสิทธิภาพทรงพลังรวดเร็ว 
สามารถเชื่อมั่นในการสงขอมูลเทรนนิ่งดาน IT ดวย 
AMD Ryzen™ Mobile Processors 

AMD + MyComputerCareer Case Study 

วิสัยทัศนของ MyComputerCareer เกีย่วของกับ 
การพัฒนาการศึกษาในทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เนือ่งจากเห็นวาวิธีการเรียนการสอนแบบดัง้เดิมนัน้
ไมสงผลลัพธทีน่าพึงพอใจ ฉะนัน้ Tony Galati 
ผูกอตัง้และCEOของ MyComputerCareer จึง 
สรางวิทยาเขตแรกขึน้ที ่เมืองราเลห รัฐนอรทแคโรไลนา 
(Raleigh, North Carolina) ในป 2008 ดวยความมุงมัน่ 
ทีจ่ะชวยเปลีย่นชีวิตคนใหดีขึน้ ในปจจุบันองคกร 
MyComputerCareer ขยายแคมปสไปเปน 8 วิทยาเขต 
ทัว่สหรัฐอเมริกา มีโปรแกรมออนไลน 
และนักเรียนทีส่มัครเรียนกวา 5,000 คนตอป  

เปาหมายหนึ่งที่ MyComputerCareer 
หวังใหประสบความสําเร็จนั้นคือการที่นักเรียนทุกคนไดรับแล็ป-
ท็อปเปนของตนเอง “โทนี่ อยากใหนักเรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร 
จะไดเรียนไดอยางตอเนื่องไมมีการรบกวนและไมตองแบงการใช
เครื่องกับคนอื่นๆ” บรูซ แอคเคอรแมน (Bruce Ackerman) 
ผูบริหารฝายการตลาดของ MyComputerCareer กลาว 
และเสริมวา “นี่เปนกาวแรกที่ชวยในการเตรียมความพรอม 
ของนักเรียนใหประสบความสําเร็จในดานการเรียนและใหพรอม
ดานการทํางานในอนาคต” 

MyComputerCareer 
จึงรวมคาแล็ปท็อปไวในคาเลาเรยีน 
ซึง่แล็ปท็อปนีต้องมีประสิทธิภาพทรง
พลังสมราคาและมีความคงทน 
ดวยคําแนะนําของ Lenovo และ 
vision21 solutions

ทําให MyComputerCareer คนพบ
AMD Ryzen™ Mobile Processors 
ที่ตอบโจทยสําคัญที่จะชวยใหนักเรียน
ประสบความสําเร็จทางการศึกษา 

เติมเต็มความตองการของนักเรียน  
แดเนียล วิลลิส (Daniel Willis) Account Manager 
ของ vision21 solutions ที่รับผิดชอบดูแล 
MyComputerCareer กลาววา 
“MyComputerCareer ตองการอุปกรณจํานวน 
1,200 เครื่อง ในเวลาที่รวดเร็ว ในแตละไตรมาส”  

ฉะนั้นเราตองการอุปรณตรงตามสเปค จากแบรนดที่ 
นาเชื่อถือ เปนอุปกรณสําคัญในการดําเนินการเรียน 
การสอนเปนเวลากวา 1 ป และยังคงสภาพดีหลังจากที่ 
นักเรียนจบการศึกษาไปแลว ฉะนั้น vision21 จึงแนะนํา 
แล็ปท็อปของ Lenovo ที่มาพรอม AMD Ryzen 
โปรเซสเซอร ทั้งนี้วิลลิส เสริมวา 
“เรารูวานี่เปนเทคโนโลยีที่กาํลังมาแรง ราคายอมเยา 
และตอบโจทยการใชงานของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ” พรอมทิ้งทายวา “ผมเชื่อวามันเหมาะสมอยางมาก 
กับ MyComputerCareer” 

การจัดหาแล็ปท็อปทีด่แีละเหมาะสมกับนักเรียนคือ
กลยุทธหลักของ MyComputerCareer 
“ไอเดียหลักในการเปลีย่นแปลงชีวิตคนใหดีขึน้ 
คือหัวใจหลกัในการทํางานของ MyComputerCareer” 
เกร็ก กาลาติ (Greg Galati) 
ผูบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสูง (CIO) ของ  
MyComputerCareer กลาว และเสริมวา 
“เรานึกถึงนกัเรียนและวธิีการทีจ่ะยกระดับชีวิต
ของพวกเขาใหดีขึน้จากในปจจุบัน

และเราพยายามเต็มทีใ่หความตัง้ใจนี้
ประสบความสําเรจ็ ทัง้นีร้วมถึงอุปกรณตางๆ 
ทีเ่รามอบใหดวย ฉะนัน้หากสิง่ทีเ่ราทําอยูยงั 
ไมสงผลชวยเปลีย่นแปลงชีวิตนักเรียนใหดีขึน้ 
แตมีเทคโนโลยีทีด่ีกวานีท้ีจ่ะชวยใหเปาหมายนี้
สําเร็จ เราก็พรอมทีเ่ลือกทิศทางนัน้” 
This made the Ryzen  Mobile CPUs
a particularly attractive proposition. 
When MyComputerCareer supplies 

            ดังนั้น Ryzen Mobile CPUs 
คือตัวเลือกที่เหมาะสม เมื่อ MyComputerCareer 
สงมอบคอมพิวเตอรใหกับนักเรียน 
เราอยากใหนักเรียนพึงพอใจวาไดรับอุปกรณที่คุมคา 
ไมใชเทคโนโลยีที่ตกรุนไปแลวหรือระบบที่ไมแรง 
“เราอยากใหนักเรียนรูสึกอุนใจในการซื้อคอรสกับเรา 
และมั่นใจวาจะไดประโยชนและประสบความสําเร็จใน
โปรแกรม” เกร็ก กาลาติ กลาว พรอมอธิบายเพิ่มเติมวา 
MyComputerCareer ทําการศึกษาและเปรียบเทียบสเปก 
แล็ปท็อปทั้งหลายเปนประจํา เพื่อที่จะรับรองไดวาเราเลือก 
คอมพิวเตอรที่เหมาะสมที่สุดตามความตองการ
ของนักเรียน 

“จากการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ 
ตางๆ ผานหลากหลายวิธีการ 

เราพบวาLenovo 
รุนที่มาพรอมกับ

Ryzen processor 
แสดงประสิทธิผลสูงกวา
ผลิตภัณฑ Intel-based” 

Greg Galati
ผูบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับสูง (CIO)
ของ MyComputerCareer     
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การใชงานท่ีมีประสิทธิภาพยอดเย่ียม 
เหมาะสําหรับการใชงานดานการศึกษา  
MyComputerCareer 
จะทําการทดสอบเทคโนโลยใีหมผานโปรแกรมทีก่วดขันกอนทีจ่ะสงใหกับนกัเรียน ขัน้แรกจะ 
เริม่จากแอพพลเิคชัน่สําหรับทดสอบเปรยีบเทียบประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมของพีซี 
และโนตบุก เชน PCmark 10 ซึง่ทําการวเิคราะหระบบประสทิธิภาพ พืน้ฐานของการทํางานทัว่ไป 
นอกจากนีร้ะบบตางๆของ Lenovo ก็ไดรับการทดสอบเชนกัน เพือ่หาสิง่ทีเ่หมาะสมสําหรับ 
นักเรียน เกรก็ กาลาติ กลาววา “เราทดสอบเปรียบเทียบผานการ benchmarkหลายโปรแกรม 
เพือ่ทีจ่ะมัน่ใจในผลไดวาไมไดมาจากเพียงแคแหลงเดียว” พรอมเสริมวา
“จากโปรแกรมทัง้หมด ทีใ่ช เราพบวาLenovo รุนทีม่าพรอมกับ Ryzen processor
แสดงประสทิธิผลสูงกวาผลิตภัณฑ Intel-based” 

ทัง้นีก้ารทดสอบไมไดจบทีเ่พยีงการประเมินและเปรียบเทียบผลเทานัน้ 
MyComputerCareer ตองมัน่ใจไดวา 

แล็ปท็อปทีเ่ลือกนัน้สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพจริงสําหรับ
พนกังานและนักเรียน “เราเลยนําแลป็ท็อปแตละรุนมาใหแผนกการ- 
ศึกษาของเราทดลองเปรียบเทียบทัง้รูปลักษณ ความรูสึกและการ- 
ใชงานของแตละอุกปรณ” เกร็ก กาลาติ อธบิาย “ในขณะเดียวกัน 
เราก็ทําการทดสอบผลในแล็บ เพือ่ตรวจสอบวาอุปกรณมี 
ประสิทธิภาพสูงเหมาะสมกับนักเรียนของเราจรงิ” 
โดยเราทดสอบดวย ซอฟตแวร Oracle VM VirtualBox hypervisor 
ซึง่มีงานตางๆทีน่กัเรียนจะตองทําใหสําเร็จ 

ผลลัพธการทดสอบตางๆนัน้ทําให MyComputerCareer เลือก Lenovo ThinkPad 
E585 ทีใ่ช AMD Ryzen 3 2200U Mobile Processor นีค่ือแล็ปท็อปรุนกลาง 
หนาจอกวาง 15.6 นิว้ มาพรอมการดจอในตัว AMD Radeon™ Vega graphics 
และดีไซนทีค่งทนแข็งแรง MyComputerCareer ใชโมเดลหนึง่รุนเปนมาตรฐาน 
สําหรับชวงเวลาหนึง่ มากกวาเสนอทางเลือกหลายๆสเปกใหเลอืกสรรค 
เพราะการทดสอบทุกขัน้ตอนบงชีว้าสิง่ทีเ่ราคัดเลือกมานัน้เหมาะสมกับสิง่ทีน่ักเรียนเรา
ตองการ “การเปรยีบเทียบ benchmark สามารถบอกรายละเอยีดไดประมาณหนึง่” 
เกร็ก กาลาติ อธบิายเพิม่วา  

“เม่ือแล็ปท็อปสงถึงมือนักเรียนและไดมีการใชงานจริง 
นักเรียนอาจพบปญหาอ่ืนๆท่ีเราไมเจอมากอน ซ่ึงเรายินดีท่ีจะรับขอมูลเหลาน้ี” 

เทคโนโลยีท่ีรวมถายทอดคานิยมหลัก 
นักเรียนสามารถเก็บแล็ปท็อปทีจ่ัดหาโดย MyComputerCareer ไวได โดยใชประโยชน 
ไดทัง้เรือ่งการเรียนและการทํางานหลังจบโปรแกรมอยางมีประสทิธิภาพ เกร็ก กาลาติ 
กลาววา “นอกเหนือจากการศึกษาทีด่ีจาก MyComputerCareer นกัเรียนยังไดรับ 
อปุกรณทีส่ามารถใชงานทีไ่หนก็ได ชวยเพิม่ความคลองตัวกับงานทีจ่ะไดรับ 
การจางงานในอนาคต นักเรียนสามารถเขาไปทีบ่ริษัทดวยอุปกรณการทํางาน
ทีพ่รอมสรรพไดเลยตัง้แตวนัแรก”  

MyComputerCareer พึงพอใจกับ AMD Ryzen 3 2200U Mobile 
Processor-based Lenovo ThinkPad E585 ทีไ่ดสงมอบใหนักเรียน 
เปนอยางมาก แอคเคอรแมน กลาววา “เราเลือกใช AMD ซึง่เปนตัวบงชีถ้งึ 
ความมัน่ใจในแบรนดนี ้และเชือ่มัน่วาเราจะไดรับผลตอบรับเชงิบวกจาก 
นักเรียนตอแบรนดของเราเชนเดียวกนั” พรอมเสริมตอวา 
“เราหวังวาไดรับการยอมรบัในฐานะผูนําทางดานธุรกิจเทคโนโลยกีารศึกษา 
โดยเฉพาะในดาน cybersecurity ซึง่แนนอนวาการตัดสินใจเลือกใชอุปกรณ 
ใดใดนัน้ไดผานการไตรตรองมาแลว เพราะวาสิง่ทีเ่ราเลือกสรรคนัน้ชวย 
สงเสริมภาพลักษณของแบรนดในวงธรุกิจ เรามัน่ใจมากวาเทคโนโลยีทกุชิน้ 
ชวยสนับสนนุเปาหมายและพันธกิจนีไ้ดเปนอยางดี” 

“บริษัทของเรามคีานิยมหลักอยู 4 ประการ” แอคเคอรแมน อธบิายตอ 
“ขอแรกคือความซือ่สตัย ขอทีส่องคือ ลูกคาตองมากอนเสมอ ขอทีส่ามคอื 
ความรักใสใจ ขอทีส่ีค่ือ ความเปนเลศิ ทัง้นีไ้มวาจะเปนเทคโนโลยีทีเ่ราใช ครูผูสอน 
ใบประกาศนยีบัตรทีเ่ราออกและประสบการณในหองเรียนของนกัเรยีนตางสอด
ประสานเปนอยางดีกับหลกัคานิยมทัง้สีข่อ ฉะนัน้จึงเปนทีป่ระจกัษวาเราคงไมเลือกใช 
เทคโนโลยีตัวนีห้ากเราไมมัน่ใจในมาตรฐานของมัน” 

เกี่ยวกับ MyComputerCareer 
MyComputerCareer คือวิทยาลัยอาชีวศึกษาท่ีไดรับการรับรอง โดยมุงม่ันใหบริการ 
และเสริมทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยแหงน้ีกอต้ังข้ึนในป 2007
โดย โทน่ี กาลาติ แคมปสแรกถือกาํเนิดท่ี เมืองราเลห รัฐนอรทแคโรไลนา ในป 2008 
ในปจจุบันไดขยายเปน 8 แหง ในรัฐนอรทแคโรไลนา รัฐเท็กซัส รัฐอินเดียนา และรัฐโอไฮโอ 
รวมถึงโปรแกรมออนไลน ในแตละปมีนักเรียนสมัครเรียนกวา 5,000 คน  
โดยMyComputerCareer ไดรับการรับรองระดับประเทศ ผานทาง Accrediting Council 
for Continuing Education & Training (ACCET) และไดรับการยกยองวาเปน 
หน่ึงในหาสิบบริษัท ท่ีมีการเติบโตอยางรวดเร็วท่ีสุดในสามเหล่ียมราเลห 
หรือก็คือบริเวณเมืองราเลห เดอรแรม และแชปเพิลฮิลล ในป 2017-2018 โดยในป 2018 
บริษัทไดรับการขนานนามวาเปนหน่ึงในหาพันบริษัท ท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา 
สาํหรับขอมูลเพ่ิมเติมโปรดติดตามท่ี mycomputercareer.edu.

เกีย่วกบั AMD 
เปนเวลากวา 50 ปท่ี AMD เปนผูนาํดานนวัตกรรม คอมพิวเตอรท่ีมีสมรรถนะยอดเย่ียม 
การทาํกราฟฟก และเทคโนโลยีวิชวลไลเซช่ัน (visualization technologies) 
ซ่ึงเปนรากฐานของการสรางเกมส แพลตฟอรมเสมือนจริง และศูนยขอมูล  

AMDน้ันเปนสวนหน่ึงของผูบริโภคหลายรอยลานคน บริษัทช้ันนาํในฟอรจูน 500 
และสถาบันวิจัยแนวหนาท่ัวโลก ตางก็ใชเทคโนโลยีของ AMD เพ่ือพัฒนาดานชีวิตสวนตัว 
การทาํงาน และความบันเทิง พนักงานท่ัวโลกของ AMD มุงม่ันท่ีจะรังสรรคผลิตภัณฑ 
ท่ีนาต่ืนตาต่ืนใจใหลูกคาทุกทานอยูเสมอ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ AMD ท่ีสรางสรรค 
ปจจุบันใหมีคุณคาและสรางแรงบันดาลใจสาํหรับอนาคต
โปรดติดตามท่ี amd.com/ryzenpro. 

“เราทราบวา [AMD Ryzen
Mobile Processor] 

เปนเทคโนโลยีใหมท่ีกําลังมาแรง 

 มีราคายอมเยา และสามารถรองรับ 
การใชงานตางๆของนักเรียน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ” 

แดเนียล วิลลิส Account Manager 
Vision21 solutions

ตองการขอมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ Commercial ของ AMD สําหรับธุรกิจของคุณ?

ติดตอผูเชี่ยวชาญ

https://www.mycomputercareer.edu/
https://www.amd.com/en/products/ryzen-processors-laptop
https://www.amdthailand.com/business-solution/contactsale/



