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ดึงดดูใจบุคคลท่ีมศัีกยภาพด้วย 
ประกาศรบัสมคัรงานของคณุ 
LinkedIn นําเสนองานของคณุใหแ้ก่สมาชกิผ่านทางคําแนะนํางานเฉพาะบุคคลท่ีเรยีกวา่งานท่ีคณุอาจสนใจ เมื่อคณุประกาศรบัสมคัรงานบน 
LinkedIn อัลกอรทึิมจะจบัคู่งานของคณุกับสมาชกิท่ีมโีพรไฟล์สอดคล้องกับงานท่ีคณุประกาศ ดังนัน้แมจ้ะไมไ่ด้กําลังมองหาบทบาทใหมอ่ยู ่
พวกเขาก็อาจได้รบัการจูงใจด้วยโอกาสน่าสนใจท่ีตนเองเหน็ได้ 

ประกาศรบัสมคัรงาน 
คณุสามารถเริม่ต้นประกาศรบัสมคัรงานใหมไ่ด้หลายวธิ:ี 
1. จากเมนูงานบนหน้าแรก 
2. ระหวา่งกระบวนการสรา้งโปรเจค 
3. จากโปรเจคท่ีมอียู ่

เมนูงาน  

วางเคอรเ์ซอรไ์วบ้น Jobs และคลิก Post 
a job 

 

กระบวนการสรา้งโปรเจค 

เมื่อคณุป้อนรายละเอียดของโปรเจคในกระบวน
การสรา้งโปรเจค คลิก Add a job post 
ก่อนสิน้สดุการสรา้งโปรเจค 

 

โปรเจคท่ีมอียู ่

หลังจากคณุสรา้งโปรเจคแล้ว คลิก Post a 
job ในแท็บ Talent pool 
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เมื่อคณุเริม่ขัน้ตอนประกาศรบัสมคัรงานแล้ว ขัน้ตอนต่าง ๆ จะเหมอืนกันไมว่า่คณุจะเขา้ใชง้านจากจุดใดก็ตาม 

1. Company 

เลือกชื่อบรษัิทของคณุจากเมนูดรอปดาวน์ 
Company 
เพื่อใหง้านนัน้เชื่อมโยงกับหน้าเพจบรษัิทของคณุ  

 

2. Job Title 

ป้อนตําแหน่งงาน เมื่อเริม่พมิพล์งในชอ่ง Job 
title 
รายชื่อตําแหน่งงานมาตรฐานท่ีแนะนําจะแสดงขึ้น 
แนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสดุคือเลือกจากตําแหน่งงานท่ี 
แนะนําน้ี 
ตําแหน่งงานมาตรฐานจะใหผ้ลการค้นหาท่ีดีกวา่ 
และเพ่ิมโอกาสท่ีงานจะปรากฏในงานท่ีคุณอาจสนใจ 
ของผู้สมคัรท่ีมศัีกยภาพ 

                     

3. Location 

พมิพท่ี์อยูท่ี่ทํางานของคณุหรอืเมอืงท่ีสามารถระบุ
วา่งานอยูท่ี่ใดได้อยา่งแมน่ยาํ 
ซึ่งอาจแตกต่างจากท่ีอยูข่องสาํนักงานบรษัิทก็ได้ 
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่คณุกําหนดตําแหน่งท่ีถกูต้อง 
และงานของคณุจะปรากฏขึ้นท่ีโพรไฟล์ LinkedIn 
เป้าหมาย หากทําได้ 
ใหใ้สท่ี่อยูเ่ต็มเพื่อใหผู้้สมคัรท่ีมศัีกยภาพสามารถ
คํานวณเวลาเดินทางไปทํางานได้ง่าย  

หากคณุต้องการขยายกลุ่มบุคลากรท่ีมคีณุสมบติั 
เหมาะสมใหค้รอบคลมุพนักงานท่ีทํางานทางไกล 
ใหทํ้าเครื่องหมายเลือก This job is remote 
และระบุประเทศหรอืภมูภิาคท่ีสามารถทํางานทาง 
ไกลได้ เมื่อประกาศรบัสมคัรแล้ว 
ผู้สมคัรงานจะสามารถเหน็วา่งานใดสามารถทําทาง 
ไกลได้ 
รวมทัง้สถานท่ีท่ีผู้สมคัรงานต้องอาศัยอยูเ่พื่อใหม้ี
คณุสมบติัท่ีจะทํางานทางไกลนัน้ด้วย 
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4. Job Function และ Company 
Industry 

เพิม่หน้าท่ีความรบัผิดชอบและอุตสาหกรรมของ 
บรษัิทได้สงูสดุสามรายการ 
เลือกอุตสาหกรรมสาํหรบับทบาทของงานหรอื 
องค์กรของคณุ 
ในกรณีท่ีงานของคณุเป็นงานซึ่งมบีทบาทท่ีพบได้
น้อยหรอืมตํีาแหน่งงานจาํเพาะ 
การเลือกหน้าท่ีความรบัผิดชอบท่ีมขีอบขา่ยกวา้ง 
กว่างานทําให้มัน่ใจได้ว่าผู้คนจะเห็นงานของคุณได้ 
มากขึ้น 
หากคณุพบวา่คณุมองไมเ่หน็บุคคลท่ีเหมาะสม 
คณุสามารถเปล่ียนหน้าท่ีความรบัผิดชอบและ 
อุตสาหกรรมของบรษัิทเพื่อใหไ้ด้ผลท่ีต่างออกไป 

 

5. Employment Type และ Seniority 
Level 

เลือกประเภทการวา่จา้งและระดับอาวุโสจากเมนู 

ดรอปดาวน์ 

                         

6. Job Description 

ป้อนคําอธบิายงาน 
คําอธบิายงานของคณุควรทําหน้าท่ีเป็นจุดเริม่ต้น 
บทสนทนา 
และควรจะจบัความสนใจของผู้สมคัรได้ภายในไมก่ี่
ประโยคแรก เมื่อผู้สมคัรระดับต้น ๆ ดงูานของคณุ 
คณุต้องการใหพ้วกเขาสงสยัและรูส้กึวา่จาํเป็นจะ 
ต้องติดต่อคณุเพื่อหารายละเอียดเพิม่เติมเก่ียวกับ 
โอกาสน้ี 

 

7. ทักษะ 

เพิม่คําสาํคัญเก่ียวกับทักษะเพื่อชว่ยให ้LinkedIn 
เขา้ใจเกณฑ์ท่ีคณุกําลังมองหาได้ดีขึ้น 
และชว่ยใหผู้้สมคัรท่ีเหมาะสมมองเหน็งานของคณุ 
ได้โดยง่าย 
แนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสดุในการเลือกทักษะคือคณุต้อง 
จดัลําดับความสาํคัญและเลือกเฉพาะทักษะท่ีจาํเป็น 
ต้องมเีท่านัน้  
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8. เสน้ทางผู้สมคัร 

เลือกเสน้ทางผู้สมคัรเหล่าน้ีเสน้ทางหน่ึงตาม 
นโยบายและแนวทางการปฏิบติัของบรษัิทของคณุ  

ทางเลือกแรกจะอนุญาตใหผู้้สมคัรสมคัรงานบน 
LinkedIn ได้โดยตรง 
คณุสามารถเลือกได้วา่ผู้สมคัรจาํเป็นจะต้องแนบ 
ประวติัยอ่ก่อนสมคัรหรอืไม ่

ทางเลือกท่ีสองจะนําผู้สมคัรไปยงัเวบ็ไซต์ของ 
บรษัิทหรอืระบบ ATS เพื่อสมคัรงานในตําแหน่งน้ี 
ถ้าคณุตัดสนิใจท่ีจะนําผู้สมคัรออกนอก LinkedIn 
โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ได้เชื่อมโยงงานน้ีเขา้กับ 
งานเดียวกันบนไซต์ของคณุโดยตรงเทียบกับการ 
เชื่อมโยงไปยงัไซต์อาชพี ทกุ ๆ ครัง้ท่ีต้องคลิก 
เพิม่ขึ้นและทกุ ๆ 
ขัน้ตอนเพิม่เติมท่ีจาํเป็นต้องทําเพื่อสมคัรงานออน 
ไลน์เมื่อสมาชกิออกจาก LinkedIn ผู้สมคัร  
40-50% จะหมดความสนใจ 
และไมดํ่าเนินขัน้ตอนการสมคัรจนเสรจ็  

 

9. ชื่อโปรเจค 

เลือกจากโปรเจคท่ีมอียูซ่ึ่งเก่ียวขอ้งกับงานของ 
คณุ หรอืสรา้งโปรเจคใหม ่
คณุสามารถเลือกและจดัการผู้สมคัรงานทัง้หมดได้
ท่ีน่ี 

คลิก Preview (เพื่อดรูา่งประกาศรบัสมคัรงาน) 
หรอื Continue  

10. คําถามคัดกรอง 

เมื่อคณุประกาศงานด้วยตนเอง 
คณุสามารถเลือกเพิม่คําถามคัดกรองได้ 
ผู้สมคัรแต่ละคนจาํเป็นจะต้องตอบคําถามเพิม่เติม
น้ีก่อนจงึจะสมคัรงานได้ 
ดังนัน้คณุจงึสามารถเลือกผู้สมคัรท่ีเหมาะสมจาก
คําตอบได้  

เม่ือคุณเพ่ิมคําถามคัดกรองตัง้แต่หน่ึงคําถามข้ึนไป 
ชอ่งอีเมลปฏิเสธจะปรากฏขึ้นท่ีด้านล่างของชอ่งคํา
ถาม 
คณุสามารถเปิดหรอืปิดอีเมลปฏิเสธและเลือกวา่จะ 
เก็บถาวรผู้สมคัรท่ีมคีณุสมบติัไมต่รงตามคณุสม 
บติัท่ี “จาํเป็น” ทัง้หมดโดยอัตโนมติัหรอืไม ่
นอกจากน้ีคณุยงัสามารถปรบัแต่งขอ้ความอีเมล 
ปฏิเสธได้อีกด้วย  

คลิก Continue 
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11. ผู้ประกาศรบัสมคัรงาน 

ประกาศงานน้ีด้วยตนเองหรอืในนามของเพื่อนรว่ม
งานในองค์กร 
การแสดงโพรไฟล์ของผู้ประกาศรบัสมคัรงานเป็น 
วธิท่ีีดีมากท่ีจะกระตุ้นใหผู้้สมคัรเริม่ต้นการสนทนา 
และทําความรูจ้กักับบทบาท 

 

12. การประเมนิทักษะ 

การประเมนิทักษะชว่ยใหผู้้สมคัรแสดงความรูใ้น 
ทักษะท่ีคณุเพิม่เขา้มาโดยการทําแบบประเมนิเฉพาะ 
ของทักษะเหล่านัน้ 
ซึ่งจะชว่ยยนืยนัได้วา่ผู้สมคัรมคีวามรูห้รอืทักษะ 
พื้นฐานก่อนจะเขา้สูก่ระบวนการสมัภาษณ์ 

คณุสามารถรวมการประเมนิทักษะท่ีเก่ียวขอ้งกับ 
บทบาทท่ีคณุประกาศได้ ถ้าม ี
คณุสามารถเลือกการประเมนิทักษะท่ีเก่ียวขอ้งได้ 
จากเมนูหลังจากคลิก Add skill assessment  

13. การติดตามงาน 

ป้อน Tracking pixel และ Employer job ID 
ถ้าม ีเพื่อติดตามงานของคณุ 
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14. สวสัดิการ  

ผู้สมคัรงานจดัอันดับใหส้วสัดิการอยูใ่น 5 
อันดับแรกของเหตผุลท่ีพวกเขามองหางานใหม ่
คณุสามารถทําใหง้านของคณุดึงดดูใจผู้สมคัรท่ีม ี
ศักยภาพได้โดยการแบง่ปันขอ้มูลเก่ียวกับ 
สวสัดิการบางอยา่งของบรษัิท  

15. ค่าตอบแทน 

ใหข้อ้มูลฐานเงินเดือนและค่าตอบแทนเพิม่เติม เชน่ 
โบนัส 

ในประเทศสหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัร 
และแคนาดา 
ถ้าสมาชกิท่ีมตํีาแหน่งงานท่ีได้รบัการระบุในบรษัิท 
ของคณุแบง่ปันขอ้มูลเงินเดือนของพวกเขากับ 
LinkedIn LinkedIn 
จะแจ้งช่วงเงินเดือนโดยประมาณสําหรบังานของคุณ  

ชว่งเงินเดือนโดยประมาณจะมลัีกษณะดังน้ี: 

• LinkedIn 
จะทําเครื่องหมายเพื่อใหแ้น่ใจวา่ชว่งเงินเดือน
น้ีไมไ่ด้มกีารรบัรองโดยบรษัิทของคณุ 

• สมาชกิท่ีมกีารแบง่ปันเงินเดือนในผลิตภัณฑ์ 
LinkedIn Salary เท่านัน้ท่ีจะเหน็ได้ 

หากคณุเลือกท่ีจะใหข้อ้มูลเงินเดือนของคณุ 
ขอ้มูลนัน้จะแทนท่ีการประมาณของ LinkedIn 
Salary 
และจะแสดงในงานของคณุเป็นขอ้มูลท่ีระบุโดย 
นายจา้ง เมื่อคณุเสรจ็สิน้การรา่งงานแล้ว  
คลิกท่ี Finish เพื่อประกาศงาน 

 

แบง่ปันงานของคณุ 
LinkedIn เป็นไซต์เครอืขา่ยสงัคมมอือาชพี ไมใ่ชบ่อรด์งานท่ีเคล่ือนไหว ดังนัน้ หลังจากท่ีคณุประกาศรบัสมคัรงานแล้ว 

อยา่แค่รอหรอืหวงัวา่ผู้สมคัรท่ีเหมาะสมจะเหน็ประกาศเอง คณุควรแบง่ปันงานกับเครอืขา่ยของคณุ 

หรอืถ้าคณุทํางานรว่มกับผู้จดัการฝ่ายวา่จา้ง ควรขอใหเ้ขาแบง่ปันประกาศกับเครอืขา่ยของเขาด้วย 

เมื่อคณุประกาศงานแล้ว ระบบจะนําคณุไปยงัโปรเจคซึ่งคณุจะสามารถตรวจสอบและจดัการผู้สมคัรงานและผลจบัคู่ท่ีแนะนําได้ 
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1. จากหน้าโปรเจค คลิกท่ีแท็บ Job post 

2. คลิกปุ่ม Share  
 

3. เลือกวา่คณุต้องการแบง่ปันงานไปท่ีไหน 
คณุสามารถแบง่ปันประกาศรบัสมคัรงานไปท่ี LinkedIn, 
Twitter และ Facebook 

 

เคล็ดลับง่าย ๆ 
• ใชเ้ครอืขา่ยของคณุเองเพื่อเพิม่จาํนวนการชมใหม้ากท่ีสดุ  

• อัพเดทสถานะ LinkedIn และแจง้เครอืขา่ยของคณุเก่ียวกับตําแหน่งงานท่ีเปิดพรอ้มด้วยลิงก์ไปท่ีงานนัน้ 

• ขยายขอบเขตการเขา้ถึงของ LinkedIn Job ของคณุโดยการแบง่ปันกับเครอืขา่ยสงัคม เชน่ Twitter และ Facebook 

• เขยีนเก่ียวกับตําแหน่งท่ีเปิดลงในบล็อกสรรหาและเพิม่ลิงก์ไปท่ีงานนัน้โดยตรง 

การประกาศงานของคณุในท่ีเหล่าน้ีจะเพิม่การมองเหน็และชว่ยใหค้ณุหาผู้สมคัรท่ีดีท่ีสดุได้ดีกวา่ 


