Browse Learning (เรียกดูการเรียนรู)้ บน Desktop
(คอมพิวเตอร์ตงโต๊
ั้
ะ)
ภาพรวม
่ ช่วยในการปฎิบัตงิ านนี้อธิบายถึงวิธค
สือ
ี ้นหาและเริม
่ เนื้อหาการฝึ กอบรมโดยใช ้เครือ
่ งมือ Browse Learning
(เรียกดูการเรียนรู ้) ใน Workday
ผูท
้ ท
ี่ าสิง่ นี:้ พนักงาน
สิง่ ทีค
่ วรรู:้
•
•
•

Microsoft Edge
คือเบราเซอร์การใช ้งานอินเตอร์เน็ตทีแ
่ นะนาสาหรับ Workday
อาจมีเนื้อหาให ้คุณเริม
่ ศึกษา On-Demand (ตามต ้องการ ) หรือคุณจาเป็ นต ้อง Enroll (ลงทะเบียน)
เมือ
่ คุณ Enroll (ลงทะเบียน) ในหลักสูตร คุณจะ:
o สามารถเริม
่ ศึกษาได ้ทันทีหลังจากคุณกด Submit (ส่ง)
o หากเป็ นหลักสูตรผสม รอการอนุมัตจ
ิ ากผู ้จัดการ
o รอการอนุมัตจ
ิ าก Learning Admin (ผู ้ดูแลหลักสูตรการเรียนรู ้) หากหัวข ้อเนื้อหามีคาว่า “Limited Seats”
(“ทีน
่ ั่งจากัด”) ในหัวข ้อ
o หากจาเป็ นต ้องได ้รับการอนุมัต ิ คุณจะได ้รับการแจ ้งเตือนใน Workday
เมือ
่ ดาเนินการตามคาขออนุมัตข
ิ องคุณแล ้ว
ขนตอนที
ั้
่1
เลือกใบงาน Learning

ขนตอนที
ั้
่2
เลือกแถบ Discover (ค ้นหา)

ขนตอนที
ั้
่3
เลือก Browse Learning (เรียกดูการเรียนรู ้)
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เพือ
่ ให ้ผลลัพธ์ของคุณแคบลง:
A) ป้ อนคาสาคัญและเลือก Search (ค ้นหา)

และ/หรือ

B) เลือกจากต ัวกรอง ประกอบด ้วย ภาษา
การให ้คะแนน หัวข ้อ และอีกมากมาย

ขนตอนที
ั้
่4
เลือกเนื้อหาทีค
่ ุณต ้องการศึกษา

ขนตอนที
ั้
่5
ทบทวนภาพรวมเนื้อหา
่
A) ชือ
B) คาอธิบาย
C) บทเรียน
D) ข ้อมูลหลักสูตร
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ขนตอนที
ั้
่6
หากคุณต ้องการศึกษาเนื้อหานี้ให ้ครบถ ้วน
เลือกปุ่ มสีฟ้าเพือ
่ :
A) Start (เริม
่ ) (ข ้ามขัน
้ ตอนที่ 10 ด ้านล่าง)
B) Enroll (ลงทะเบียน)
C) หรือคุณอาจเลือก Save (บันทึก)
เนื้อหาสาหรับภายหลัง
เนื้อหาทีบ
่ ันทึกจะปรากฏขึน
้ ในแถบ My
Learning (การเรียนรู ้ของฉัน)

ขนตอนที
ั้
่7
เลือก Submit (ส่ง)

ขนตอนที
ั้
่8
เลือก Done (เสร็จ)

ขนตอนที
ั้
่9
เลือก Start (เริม
่ )
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ขนตอนที
ั้
่ 10
เลือกเพือ
่ Open/View (เปิ ด/ดู) เนื้อหา
หมายเหตุ: บางเนื้อหาจะเปิ ดในหน ้าต่างใหม่
เมือ
่ เสร็จแล ้ว เลือก Exit Course (ออกจากบทเรียน),
Close (ปิ ด), หรือ Done (เสร็จ)
เพือ
่ ย ้อนกลับไปหน ้านี้เพือ
่ ดาเนินการต่อ
ขนตอนที
ั้
่ 11
หากมี เลือก Next Lesson (บทเรียนถัดไป)
เพือ
่ ดาเนินการต่อ

“Course Completed!” (“จบหลักสูตร!”)
จะปรากฏขึน
้ เมือ
่ ศึกษาบทเรียนหลักทัง้ หมดครบแล ้ว
พิจารณาการให ้คาติชมเกีย
่ วกับเนื้อหาโดยเพิม
่ :
A) การประเมินเนื้อหา
B) ความคิดเห็นทีม
่ ค
ี าถาม
และ/หรือข ้อคิดเห็นจากการฝึ กอบรม
ความคิดเห็นเป็ นทางเลือก
ขนตอนที
ั้
่ 12
เลือก Learning Home (หน ้าแรกของการเรียนรู ้)
เพือ
่ ย ้อนกลับไปยัง Learning Worklet
(ใบงานการเรียนรู ้) หรือ Overview (ภาพรวม)
เพือ
่ ย ้อนกลับไปยังภาพรวมของเนื้อหาการฝึ กอบรม
หมายเหตุ:
หากคุณจาเป็ นต ้องออกก่อนทีจ
่ ะศึกษาเนื้อหาเสร็จ
ให ้เข ้าถึงเนื้อหาภายใต ้แถบ My Learning
(การเรียนรู ้ของฉัน) ในส่วน Continue Learning
(ดาเนินการเรียนรู ้ต่อ)
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