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EVENTS GUIDE

การเข้าระบบ VIRTUAL CONFERENCE
• PMAT ได้ส่ง Username และ Password รวมถึง Link เพื่อเข้าสู่ระบบ VIRTUAL
CONFERENCE ให้ท่านทาง Email ที่ท่านลงทะเบียนไว้แล้ว
• แนะนาให้ท่านเข้าร่วมงานผ่าน Personal Computer (PC) โดยใช้ Google Chrome เป็น web
browser เพื่อความสมบูรณ์ของภาพ เสียง และ บรรยากาศ
• เมื่อเข้าถึง E-mail แล้ว ให้คลิกที่ link https://virtual.pmatldforum.com
• ระบบจะนาท่านไปสู่ Web Application ให้ท่านกรอก Username และ Password

ข้อพึงระวัง
Username และ Password ของท่าน สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์
เพียงเครื่องเดียวในเวลาเดียวกัน
หากมีการใช้งานซ้าซอนกันระบบจะปิดกั้นการเข้าถึงของ User ใด User หนึ่งโดยอัตโนมัติ

การส่งมอบประสบการณ์ในการเข้าร่วมงาน

กิจกรรมภายในงาน ออกแบบ บรรยากาศและสถานที่จาลองรูปแบบงานสัมมนาและ
การจัดแสดงนิทรรศการมาให้ท่านเยี่ยมชมได้เสมือนเดินอยู่ในสถานที่จริง

ท่านสามารถเยี่ยมชมงานได้ในรูปแบบ 360° องศา
โดยการเคลื่อน เมาท์ หรือใช้ Touchscreen ไป
ตามจุด ทีม่ ีลูกศร กากับที่ทางเดิน

ท่านสามารถสังเกตที่ตั้งของจุดต่าง ๆ ได้
จาก ป้ายบอลลูน และ ป้ายบอกสถานที่ที่
ปรากฏบนจอ

หากท่านไม่สามารถหาทางออกจากจุดที่อยู่ได้ หรือ ไม่สามารถหาทางไปยังจุดที่ต้องการ
โปรดใช้เมนูหลัก ที่ปรากฏอยู่บริเวณส่วนล่างของจอ ระบบจะนาท่านไปยังจุดที่ท่านคลิกเลือกในทันที

VIRTUAL CONFERENCE มีกิจกรรมทั้งหมด 4 Zone
ZONE A - LEARNING AND DEVELOPMENT EXHIBITION
นิทรรศการ แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน Learning and Development และ
Organization Development โดยผู้ผลิตและสร้างสรรค์ทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งยกบูธใน
รูปแบบ 3D เข้าไปไว้บน Virtual Platform คุณสามารถเยี่ยมชมบูธและรับข้อเสนอสุดพิเศษได้
ไม่ต่างจากผู้เข้าร่วมงานแบบ Onsite
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ACCOMM GROUP for Business
เชิญท่านพบกับเครื่องมือการเรียนรู้และพัฒนา
“Learning at the speed of business” พบกับ
แอคคอมกรุ๊ป และทีมงาน เจ้าของรางวัลโค้ชอันดับ
หนึ่งในเอเชีย และหนึ่งในยี่สิบวิทยากรผลงานดีเด่น
ในระดับสากล
PacRim GROUP
พบกับ 4 กุญแจสาคัญ ที่องค์กรชั้นนาใช้ออกแบบ
“Holistic Solutions” พร้อมดาวน์โหลด E-Book:
“Wisdom from 30 Leaders” (ภาษาไทย) ฟรี!

PeopleStrong
is one of the leading HR Technology service
provider in Southeast Asia and have won
many awards. For example, HR Vendor of
the year 2020 in Singapore
Conicle
has more than 1,000,000 learners from 100
organizations and partners with 3,000 onthe-shelf learning content and 10 million
hours of delivered content.

SillLane for Business
สิทธิพิเศษสาหรับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมบูธ
SkillLane เพียงแอดไลน์ @SkillLaneB2B เจ้าหน้าที่
จะส่งลิงก์เข้าร่วมสนุกตอบคาถาม เพื่อลุ้นรับของ
รางวัลจาก SkillLane แบบ exclusive จานวนจากัด
สาหรับ 10 ผู้โชคดีต่อวันเท่านั้น

WellExp Platform
WellExp (เวลเอกซ) แพลทฟอร์มสร้างแรงจูงใจใน
การทางาน ผ่านการสร้างเควสกิจกรรมมากมายให้
ทีมงานร่วมกันทา เชิญมาทดลองทากิจกรรมบูท
รับเวลพอยนต์ แลกรางวัลได้จริง หรือสนใจชมสาธิต
ระบบ ในวันที่ 25-27 ก.ค. ลงทะเบียนทางฟอร์มที่
เตรียมไว้ให้ ผู้ที่เข้าชมสาธิตระบบจะได้รับสิทธิทดลอง
ใช้งานฟรี 20 วัน

Globish
สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ สาหรับคนวัยทางาน
ที่อยากให้คนไทย พูดภาษาอังกฤษได้จริงอย่างถูกต้อง
มั่นใจ Globish (โกลบิช) คือผู้นาการสอนภาษาอังกฤษ
ออนไลน์ในประเทศไทย ที่ได้ร่วมพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับ
องค์กรชั้นนา มากกว่า 250 องค์กรในประเทศไทย

SEAC
YourNextU by SEAC (ยัวเน็กซ์ยู บาย ซีแอค)
ผู้เรียนจะได้พบกับประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการ
มีส่วนร่วม สร้างแรงบันดาลใจ และสนุก ต่างจาก
เทรนนิ่งและ workshop รูปแบบเดิม ๆ

ZONE B - CUTTING EDGE CONFERENCE

เวทีเสวนาเพื่อให้คุณได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ด้าน L&D และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ปฏิบัติจริงที่
ผ่านการนาเสนอกรณีศึกษาที่หลากหลาย โดยจะเป็นการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงจากการสัมมนา
ในส่วน Main Stage ออกไปเพื่อให้ท่านได้รับชมสด ๆ ไปพร้อมกัน
Download Brochure
หรือไปที่
https://www.pmat.or.th/training/L&D2022/Brochure%20LD%20Forum%202022_11.6.22ppt
x.pdf

ZONE C - L&D Showcase
คัดเอา L&D Showcase จากองค์กรหลากหลายอุตสาหกรรม
มาเล่าให้คุณฟังโดยนักปฏิบัติที่ลงมือทาจริง
กิจกรรมในส่วนนี้คุณสามารถรับชมได้ใน รูปแบบ Video on Demand

ZONE D - THE EXPERIENCES OF THE METAVERSE

เพิ่มประสบการณ์ ให้คุณได้สัมผัส The Next Frontier in L&D โดยการทดลองเข้าไปอยู่ในโลก METAVERSE

RERUN Conference

ท่านสามารถรับชมเทปบันทึกการสัมมนาย้อนหลังได้ทุกหัวข้อ เป็นเวลา 60 วัน
ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2565 – 30 ต.ค. 2565 โดยกดเข้าไปที่ เมนู ‘ดูย้อนหลัง’

เหตุผล
งาน Thailand Learning &
Development Forum 2022
พบกับ 27 หัวข้อ
สัมมนาจุใจใน 2 วัน

Show & Share
จากหลากหลายองค์กร

เรียนรู้จากวิทยากร
แนวหน้าในวงการ HR

นิทรรศการ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้าน L&D

8 Workshop พิเศษ
ให้คุณได้รู้ลึกรู้จริง

จัดขึ้นในรูปแบบทัง้
Online และ On-site

ลิขสิทธิ์ในเนื้อหาและสื่อประกอบการบรรยาย
• เนื้อหาการบรรยาย และ สื่อที่ใช้ประกอบทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของวิทยากร
• ห้ามผู้ใดนาไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต
• เอกสารประกอบการบรรยาย ที่วิทยากรอนุญาตให้เผยแพร่ได้จะถูก Upload ไว้ที่ เมนู ‘เอกสาร’

หากท่านต้องการความช่วยเหลือ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
สอบถามข้อมูลภายในงาน ติดต่อ
Add Line "PMAT LD Forum 2022 support" ที่
Add Line

ต้องการความช่วยเหลือเรื่องระบบ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ Help Desk
• 089-662-7613
• 061-821-4441
• 096-008-1529

