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ข้ อมู ลเบื้องต้ นเกี่ยวกั บ Intel® Partner
University
Intel ก� ำลั งเปลี่ยนโฉมการฝึกอบรมของเราโดยการจั ดตั้ ง Intel® Partner University ใหม่ ขึ้น ซึ่ง
เป็นศู นย์ การเรียนรู ้ อันล� ้ำสมั ยที่น� ำเสนอหลั กสู ตรชั้ นน� ำของอุ ตสาหกรรมพร้ อมกั บเส้ นทางการ
ฝึกอบรมแบบพิเศษรวมถึงหลั กสู ตรที่แนะน� ำส� ำหรั บแต่ ละบริษั ท ศู นย์ การเรียนรู ้ แบบครบวงจร
นี้น� ำเสนอหลั กสู ตรชั้ นน� ำของอุ ตสาหกรรมพร้ อมกั บเส้ นทางการฝึกอบรมแบบพิเศษและเนื้อหา
ที่แนะน� ำ พาร์ ทเนอร์ สามารถรั บการอบรมความสามารถและตราสั ญลั กษณ์ จากนั้ นจึงแสดง
ตราเหล่ านี้กั บลู กค้ าเพื่อให้ ลูกค้ ายอมรั บสถานะ “มืออาชีพ” ของพวกเขา
Intel ได้ ร่วมมือกั บแพลตฟอร์ ม Credly’s Acclaim* เพื่อมอบตราสั ญลั กษณ์ แบบดิจิตอลให้ กับ
การอบรมความสามารถของมหาวิทยาลั ยพั นธมิตร Intel ตราสั ญลั กษณ์ เหล่ านี้เป็นวิธีที่
ยอดเยี่ยมในการแสดงให้ ลูกค้ าหรือผู้ ว่ าจ้ างดู และท� ำการยืนยั นกั บพวกเขาว่ าบุ คคลนั้ นได้ รับ
ทั กษะและความรู ้ จาก Intel ผ่ านทางโปรแกรมการฝึกอบรมดั งกล่ าว

ดู รายละเอียดเกี่ยวกั บการฝึกอบรมและการ
อบรมความสามารถใหม่ ของ Intel® Partner
University
ค� ำถามทั่ วไปที่ถู กถามบ่ อยเกี่ยวกั บ Intel® Partner University
Intel® Partner University คืออะไร

Intel® Partner University คือศู นย์ การเรียนรู ้ ที่น� ำเสนอหลั กสู ตรชั้ นน� ำของอุ ตสาหกรรมพร้ อมเส้ นทางการฝึกอบรมแบบพิเศษรวมถึงหลั กสู ตร
ที่แนะน� ำส� ำหรั บแต่ ละบริษั ท

มหาวิทยาลั ยพั นธมิตร Intel แตกต่ างจากไซต์ การฝึกอบรมช่ องทางจั ดจ� ำหน่ ายที่เราเคยใช้ อย่ างไร

ไซต์ การฝึกอบรมช่ องทางจั ดจ� ำหน่ ายเป็นพอร์ ทั ลส� ำหรั บผู้ ให้ บริการเทคโนโลยี Intel® และ Intel® Authorized Distributor เท่ านั้ น มหาวิทยาลั ย
พั นธมิตร Intel เป็นศู นย์ กลางของทุ กพาร์ ทเนอร์ ของ Intel ซึ่งประกอบด้ วยผู้ ให้ บริการเทคโนโลยี Intel®, Intel® Authorized Distributor รวม
ถึงพาร์ ทเนอร์ ใน Intel® Cloud Insider, Intel® Solution Alliance, Local OEM และโปรแกรมผู้ ผลิตผลงานออกแบบต้ นฉบั บ (แชมป์) นอกจาก
นี้ มหาวิทยาลั ยพั นธมิตร Intel ยั งน� ำเสนอประสบการณ์ ที่ ได้ รั บการปรั บปรุ งให้ ดีขึ้นที่ ให้ พาร์ ทเนอร์ เข้ าถึงหลั กสู ตรต่ างๆ ได้ ง่ ายขึ้น

มหาวิทยาลั ยพั นธมิตร Intel น� ำเสนอการฝึกอบรมในรู ปแบบใด

มหาวิทยาลั ยพั นธมิตร Intel น� ำเสนอการฝึกอบรมต่ างๆ ในรู ปแบบดิจิตอล ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมทางวิดี โอออนไลน์ การฝึกอบรมเสมือน และ
การฝึกอบรมทางเว็ บให้ กั บพาร์ ทเนอร์ โดยที่ ไม่ มีค่ าใช้ จ่ าย

ฉั นต้ องใช้ งานคอมพิวเตอร์ แบบเดสก์ ทอปเพื่อรั บการฝึกอบรมเหล่ านี้หรือไม่

พาร์ ทเนอร์ สามารถเข้ าถึงมหาวิทยาลั ยพั นธมิตร Intel ได้ อย่ างง่ ายๆ จากอุ ปกรณ์ พกพาของตั วเองเพื่อเข้ ารั บการฝึกอบรมตามความต้ องการ
หลั กสู ตรส่ วนใหญ่ ได้ รั บการปรั บแต่ งส� ำหรั บแพลตฟอร์ มพกพา พาร์ ทเนอร์ จึงสามารถควบคุ มจั งหวะการเรียนรู ้ ของตั วเองได้ ไม่ ว่ าจะอยู่ ที่ ไหน
ก็ ตาม

หลั กสู ตรมีภาษาอะไรบ้ าง

หลั กสู ตรจ� ำนวนมากมีหลายภาษา ซึ่งประกอบด้ วยภาษาจีนประยุ กต์ จีนดั้ งเดิม เยอรมั น โปแลนด์ รั สเซีย สเปน และโปรตุ เกส

มีการปรั บเนื้อหาให้ มีความเฉพาะตั วในมหาวิทยาลั ยพั นธมิตร Intel หรือไม่

พาร์ ทเนอร์ จะเพลิดเพลินไปกั บประสบการณ์ แบบดิจิตอลที่ ใช้ การแนะน� ำเนื้อหาจาก AI เพื่อให้ เข้ าถึงข้ อมู ลที่เกี่ยวข้ องได้ ง่ ายขึ้น ในครั้ งแรกที่เข้ า
สู่ มหาวิทยาลั ยพั นธมิตร Intel ระบบจะถามค� ำถามต่ างๆ เกี่ยวกั บการท� ำงานในแต่ ละวั นและหั วข้ อที่สนใจ จากนั้ น เนื้อหา “หน้ าหลั กของฉั น”

จะแสดงข้ อมู ลที่ ได้ รั บการปรั บแต่ งโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้ วยข้ อมู ลโปรไฟล์ หลั กสู ตรที่แนะน� ำ และหลั กสู ตรยอดนิยม และ “หน้ าหลั กของฉั น”
ยั งให้ ผู้ ใช้ ดู และติดตามว่ าพวกเขาอยู่ ที่ ใดในเส้ นทางการฝึกอบรมได้ อย่ างรวดเร็ ว

ฉั นจะค้ นหาหลั กสู ตรได้ อย่ างไร

เมื่อพาร์ ทเนอร์ เริ่มต้ นเส้ นทางการฝึกอบรมของพวกเขา “การฝึกอบรม” จะช่ วยพาร์ ทเนอร์ เลือกหั วข้ อจากหั วข้ อหลั กห้ าข้ อคือ การประมวลผล
ส� ำหรั บไคลเอนต์ เครือข่ ายและอุ ปกรณ์ จั ดเก็ บข้ อมู ล ศู นย์ ข้ อมู ล วิธีการแก้ ไขปัญหาที่ตั้ งโปรแกรมได้ และ IoT เพื่อตอบสนองความต้ องการของ
พาร์ ทเนอร์ แต่ ละราย พวกเขาสามารถกรองด้ วยรู ปแบบหลั กสู ตร ส่ วนตลาด ทั กษะการขาย และวิธีการแก้ ไขปัญหา หรือผสมผสานตั วกรอง
ต่ างๆ ข้ างต้ นเพื่อจ� ำกั ดหลั กสู ตร

ฉั นสามารถดู ข้ อมู ลสรุ ปความคืบหน้ าของการฝึกอบรมและหลั กสู ตรของฉั นได้ หรือไม่

คุ ณสมบั ติ “การเรียนรู ้ ของฉั น” ท� ำให้ ทุ กอย่ างเป็นระเบียบด้ วยการติดตามหลั กสู ตรที่ส� ำเร็ จแล้ ว ในขณะที่แจ้ งว่ าควรหยุ ดตรงไหนหากไม่ มีเวลา
ส� ำเร็ จหลั กสู ตรในครั้ งเดียว พาร์ ทเนอร์ ยังสามารถเริ่มหลั กสู ตรและติดตามดู เครดิตที่ ได้ รั บจากการฝึกอบรมที่เสร็ จสิ้นแต่ ละรายการได้ ในส่ วน
“การเรียนรู ้ ของฉั น”

ฉั นจะเข้ าถึงการสั มมนาผ่ านเว็ บได้ อย่ างไรและฉั นสามารถลงทะเบียนเข้ าร่ วมการสั มมนาผ่ านเว็ บจากมหาวิทยาลั ยพั นธมิตร
Intel โดยตรงได้ หรือไม่
การสั มมนาผ่ านเว็ บได้ รั บการผสานรวมเข้ าไป ในประสบการณ์ การฝึกอบรมโดยรวมแล้ ว มหาวิทยาลั ยพั นธมิตร Intel ท� ำให้ จัดตารางเวลาและ
ติดตามการสั มมนาผ่ านเว็ บได้ อย่ างง่ ายๆ ส่ วน “การสั มมนาผ่ านเว็ บ” ให้ พาร์ ทเนอร์ ดูปฏิทินภาพและข้ อมู ลสรุ ปของการสั มมนาผ่ านเว็ บที่จะจั ด
ขึ้น ซึ่งท� ำให้ ทุ กคนลงทะเบียนเข้ าร่ วมการสั มมนาผ่ านเว็ บล่ วงหน้ าได้ อย่ างง่ าย หรือคลิกเพื่อเข้ าร่ วมการสั มมนาผ่ านเว็ บแบบสดๆ ก็ ได้
การสั มมนาผ่ านเว็ บที่ผ่ านมาแล้ วจะมีพร้ อมให้ รับชมได้ ตามต้ องการ และพาร์ ทเนอร์ สามารถเลือกเวลาและสถานที่ ในการรั บชมได้

หากฉั นประสบปัญหาทางเทคนิคหรือประสบปัญหากั บแพลตฟอร์ มมหาวิทยาลั ยพั นธมิตร Intel ฉั นสามารถขอความ
ช่ วยเหลือได้ จากที่ ไหน

ผู้ ใช้ มหาวิทยาลั ยพั นธมิตร Intel สามารถติดต่ อฝ่ายบริการลู กค้ าของ Intel ได้ สามทาง หลั งจากที่ล็ อคอินเข้ าสู่ แพลตฟอร์ มมหาวิทยาลั ย
พั นธมิตร Intel แล้ ว
หากผู้ ใช้ พบประสบปัญหาในการล็ อคอินและไม่ สามารถล็ อคอินเข้ าสู่ แพลตฟอร์ มมหาวิทยาลั ยพั นธมิตร Intel ได้ พวกเขาสามารถไปที่
www.intel.com/content/www/th/th/secure/partner/support/partner-phone-list.html เพื่อส่ งค� ำร้ อง หรือโทรติดต่ อคอลเซ็ นเตอร์ ของ
Intel เว็ บเพจของมหาวิทยาลั ยพั นธมิตร Intel มี Blade แบบอินเตอร์ แอคทีฟที่ ให้ คุ ณ:
• ขอความช่ วยเหลือ (ตั๋ วบนเว็ บ)
• แชท (กั บตั วแทนของ Intel)
• โทรติดต่ อ (คอลเซ็ นเตอร์ ของ Intel)

การอบรมความสามารถของมหาวิทยาลั ยพั นธมิตร Intel
การอบรมความสามารถคืออะไร และมีการอบรมความสามารถใดบ้ างที่พร้ อมให้ ใช้ งาน

การอบรมความสามารถคือ เส้ นทางการฝึกอบรมแบบพิเศษที่มีหลั กสู ตรที่ก� ำหนดเพื่อให้ การฝึกอบรมแบบเจาะลึกยิ่งขึ้นกั บพาร์ ทเนอร์ ของ
เรา เพื่อให้ พวกเขาพั ฒนาความเชี่ยวชาญในหั วข้ อ วิธีการแก้ ไขปัญหา และความเชี่ยวชาญพิเศษต่ างๆ เกี่ยวกั บผลิตภั ณฑ์ และเทคโนโลยี

Intel® การอบรมความสามารถแต่ ละรายการมีข้ อก� ำหนดการฝึกอบรมและจ� ำนวนหลั กสู ตรการฝึกอบรมเป็นของตั วเอง¹ นอกจากนี้ เพื่อรั บตรา
สั ญลั กษณ์ แบบดิจิตอลที่เกี่ยวข้ องส� ำหรั บการอบรมความสามารถเฉพาะเจาะจง ผู้ ใช้ ต้ องผ่ านการทดสอบหลั กสู ตรที่เกี่ยวข้ องก่ อน
ในช่ วงแรก Intel จะน� ำเสนอการอบรมความสามารถมากกว่ า 10 การอบรมในส่ วนส� ำคั ญต่ างๆ ซึ่งประกอบด้ วยเทคโนโลยี Intel vPro®, วิธีการ
แก้ ไขปัญหาส� ำหรั บเครื่องเล่ นเกม, วิธีการแก้ ไขปัญหา IoT, เทคโนโลยี Intel® Optane™ ส� ำหรั บศู นย์ ข้ อมู ลและไคลเอนต์ , การประมวลผล

ประสิทธิภาพสู งที่ ใช้ Intel, โครงสร้ างพื้นฐานระบบคลาวด์ ที่ ใช้ Intel, รากฐานปัญญาประดิษฐ์ ที่ ใช้ Intel และพื้นฐาน Intel® FPGA โดยที่จะเพิ่ม
การอบรมใหม่ ๆ อยู่ เรื่อยๆ

การอบรมความสามารถมีประโยชน์ กั บพาร์ ทเนอร์ ในฐานะที่เป็นบริษัทอย่ างไร

พาร์ ทเนอร์ สามารถพั ฒนาทั กษะของพนั กงานเพื่อเพิ่มศั กยภาพในการแข่ งขั นและความรอบรู ้ บริษั ทของพาร์ ทเนอร์ จะสามารถท� ำการตลาดว่ า
พนั กงานของตั วเองได้ รั บการอบรมความสามารถได้ ด้ วย

ตราสั ญลั กษณ์ มหาวิทยาลั ยพั นธมิตร Intel
ตราสั ญลั กษณ์ คืออะไร

ตราสั ญลั กษณ์ ดิจิตอลเป็นเครื่องหมายแสดงการขาย/วิธีการแก้ ไขปัญหา และความส� ำเร็ จด้ านการอบรมความสามารถทางเทคนิคของคุ ณทาง
ออนไลน์ ที่คุ ณใส่ เข้ าไปที่ประวั ติอิเล็ กทรอนิกส์ , โปรไฟล์ LinkedIn* หรือ Twitter*, ลายเซ็ นอีเมล หรือเว็ บไซต์ ส่ วนตั วและเว็ บไซต์ บริษั ท

ตราสั ญลั กษณ์ แต่ ละแบบจะเป็นตราเฉพาะส� ำหรั บบุ คคลที่ ได้ รั บตราสั ญลั กษณ์ นั้ น การคลิกที่ตราสั ญลั กษณ์ นั้ นจะเป็นการส่ งผู้ ชมไปยั งหน้ า
การยืนยั นแบบก� ำหนดเองที่มีชื่อ การอบรมความสามารถ ทั กษะและขีดความสามารถของคุ ณที่จ� ำเป็นส� ำหรั บการอบรมความสามารถ และวั นที่
ออกตราสั ญลั กษณ์ ให้
Intel น� ำเสนอตราสั ญลั กษณ์ สองประเภทคือ Intel Partner Technical Pro และ Intel Partner Solution Pro
ด้ านล่ างคือรายการของตราสั ญลั กษณ์ ที่เรามี:
• Intel Partner Technical Pro - เทคโนโลยี Intel vPro®
• Intel Partner Technical Pro - เครื่องเล่ นเกม
• Intel Partner Solution Pro - วิธีการแก้ ไขปัญหา IoT
• Intel Partner Solution Pro - การขายที่ปรั บได้ ของ IoT
• Intel Partner Technical Pro – เทคโนโลยี Intel® Optane™ ส� ำหรั บศู นย์ ข้ อมู ล

• Intel Partner Solution Pro – เทคโนโลยี Intel® Optane™ ส� ำหรั บศู นย์ ข้ อมู ล
• Intel Partner Solution Pro – เทคโนโลยี Intel® Optane™ ส� ำหรั บไคลเอนต์
• Intel Partner Technical Pro – เทคโนโลยี Intel® Optane™ ส� ำหรั บไคลเอนต์
• Intel Partner Solution Pro – การประมวลผลประสิทธิภาพสู ง
• Intel Partner Technical Pro - โครงสร้ างพื้นฐานระบบคลาวด์
• Intel Partner Solution Pro – รากฐานปัญญาประดิษฐ์
• Intel Partner Technical Pro – พื้นฐาน Intel® FPGA

ฉั นจะได้ รั บตราสั ญลั กษณ์ ได้ อย่ างไร

การอบรมความสามารถแต่ ละรายการจะมีเกณฑ์ ในการได้ รั บการอบรมความสามารถที่เกี่ยวข้ องที่แตกต่ างกั นไป โดยทั่ วไปแล้ ว ต้ องเข้ ารั บ
หลั กสู ตรและผ่ านการทดสอบที่เกี่ยวข้ อง ตราสั ญลั กษณ์ ดิจิตอลที่เกี่ยวข้ องกั บการอบรมความสามารถจะมีพร้ อมส� ำหรั บพาร์ ทเนอร์ ที่เลือกโดย
อิงตามสถานะสมาชิก เมื่อส� ำเร็ จการทดสอบแล้ ว พาร์ ทเนอร์ ผู้เข้ าร่ วมที่ผ่ านการทดสอบจะสามารถรั บตราสั ญลั กษณ์ ดิจิตอลที่เกี่ยวข้ องได้

การอบรมความสามารถและตราสั ญลั กษณ์ มีประโยชน์ ส� ำหรั บแต่ ละบุ คคลอย่ างไร

การอบรมความสามารถช่ วยเสริมสร้ างทั กษะของแต่ ละบุ คคลให้ มีประสิทธิภาพกั บลู กค้ ามากขึ้นและเพิ่มศั กยภาพการแข่ งขั นในตลาด นอกจาก
นี้ บุ คคลที่ส� ำเร็ จการอบรมความสามารถรวมถึงการทดสอบที่เกี่ยวข้ อง สามารถแสดงตราสั ญลั กษณ์ ดิจิตอลบนโซเชียลมีเดียเพื่อโปรโมทการฝึก
อบรมและความรู ้ ที่ ได้ รั บการพั ฒนาให้ ดีขึ้นได้

ท� ำไมถึงควรใช้ ตราสั ญลั กษณ์ เหล่ านี้

คุ ณได้ ใช้ เวลาที่มีค่ าในการศึกษา เรียนรู ้ และผ่ านการทดสอบเพื่อรั บข้ อมู ลส� ำคั ญส� ำหรั บการอบรมความสามารถที่เฉพาะเจาะจง การเพิ่มตรา
สั ญลั กษณ์ ดิจิตอลไปที่ โปรไฟล์ ของคุ ณนั้ นจะช่ วยให้ ลูกค้ าและผู้ ว่ าจ้ างเข้ าใจว่ าคุ ณได้ เข้ ารั บการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพู นความรู ้ เกี่ยวกั บ
หั วข้ อเฉพาะรวมถึงผลิตภั ณฑ์ และเทคโนโลยี Intel® ที่เกี่ยวข้ อง การอบรมความสามารถนี้ช่ วยท� ำให้ คุ ณแตกต่ างจากมืออาชีพรายอื่นๆ

ฉั นสามารถเรียนรู ้ เพิ่มเติมเกี่ยวกั บมหาวิทยาลั ยพั นธมิตร Intel และการอบรมความสามารถใหม่ ๆ ได้ ที่ ไหน
ไปที่ partneruniversity.intel.com

คุ ณจะได้ รั บเครดิตการฝึกอบรมเมื่อคุ ณส� ำเร็ จหลั กสู ตรที่อยู่ ในข้ อก� ำหนดการฝึกอบรมประจ� ำปีของบริษั ทพาร์ ทเนอร์ ส�ำหรั บระดั บสมาชิกของผู้ ให้ บริการเทคโนโลยี Intel® ของพวกเขา Intel, Intel vPro และ
Intel Optane เป็นเครื่องหมายการค้ าของ Intel Corporation หรือบริษั ทสาขาในประเทศสหรั ฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
* ชื่อและแบรนด์ อื่นๆ อาจเป็นทรั พย์ สินของผู้ อื่น ลิขสิทธิ์ © 2019 Intel Corporation
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