ตัวกรองการค้นหาใน Recruiter ทํางานอย่างไร
การใช้ตัวกรองการค้นหาขัน
้ สูง
คุณสามารถใช้ตัวกรองการค้นหาขัน
่ ุ่ม Advanced search
้ สูงเพื่อปรับปรุงผลการค้นหาของคุณ เพื่อเข้าถึงตัวกรองขัน
้ สูง คลิกทีป
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การใช้งานตัวกรองการค้นหา
ตัวกรองการค้นหาของ Recruiter ช่วยให้คุณสร้างการสอบถามที่ซบ
ั ซ้อน แต่สิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจว่าจะรวมตัวกรองค้นหาหลาย
รายการเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทต
ี่ ้องการได้อย่างไร ตัวกรองการค้นหาดําเนินการโดยใช้ตรรกะ Boolean
ซึ่งมีตัวดําเนินการ AND, OR และ NOT ที่แสดงนัยดังที่ได้อธิบายไว้ด้านล่างนี้
ดู Search history ของคุณ
คลิกที่ไอคอน Trash เพื่อล้างการ
ค้นหา คลิกที่ไอคอน Bookmark เพื่อ
คลิกที่ดรอปดาวน์ Custom

บันทึกการค้นหาของคุณ

filters เพื่อเลือก บันทึก
หรือลบตัวกรองที่กําหนด

การค้นหาโดยใช้คําหลายคําใน
ตัวกรองจะมีคําสัง
่ OR
ระหว่างคําโดยปริยาย

การใช้ตัวกรองหลายชนิดจะ
มีคําสัง
่ AND ระหว่างตัว
กรองโดยปริยาย

วางเคอร์เซอร์ของคุณไว้บนคําแล้วคลิก
คําที่ไม่รวมจะปรากฏเป็นสีแดง เพื่อ
เพิ่มคํากลับเข้าไปในการค้นหา
กรุณาวางเคอร์เซอร์ของคุณไว้บน

‘X’ เพื่อลบคําคํานัน
้ ออก หรือคลิก ‘Ø’
เพื่อไม่รวมคําคํานัน
้ ในการค้นหาของ
คุณด้วยคําสัง
่ NOT

คําคํานัน
้ แล้วคลิกป่ม ‘Ø’ อีกครัง้

ตัวกรองการค้นหาบางรายการ
รองรับคําสัง
่ ข้อความ Boolean
ตามที่ระบุในคําอธิบาย

คําแนะนําอัจฉริยะจะปรากฏขึ้นมาในตัวกรอง
แต่ละรายการเมื่อคุณปรับการค้นหาของคุณ
เพียงคุณคลิกที่คําแนะนําเพื่อเพิ่มเข้าไปใน
การค้นหาของคุณ หรือใช้ Typeahead
ภายในตัวกรองเพื่อค้นหาคําเฉพาะ
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คํานิยามตัวกรองการค้นหาขัน
้ สูง
ชื่อตัวกรอง

คํานิยามและคําแนะนําในการใช้งาน

All groups

สมาชิก LinkedIn เข้าร่วมกลุ่มเพื่อทําความรูจ้ ักกับสมาชิกคนอื่น ๆ ทีอ
่ ยูใ่ นอุ ตสาหกรรมเดียวกัน อยู่
ภายในองค์กรของตนเอง หรือผู้ที่มีความสนใจคล้ายคลึงกัน ใช้ตัวกรอง All groups เพื่อหาผู้ที่อาจ
สนใจสมัครงานซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม LinkedIn ที่ระบุ

Applicants

ใช้ตัวกรอง Applicants เพื่อจํากัดผลการค้นหาให้แคบลงเพื่อให้แสดงเฉพาะผูท
้ ี่สมัครงานกับบริษัท
ของคุณเท่านัน
้ มัครที่สมัครงานกับบริษัทของคุณผ่านทาง
้ โดยค่าเริม
่ ต้น คุณจะสามารถกรองผูส
LinkedIn ลูกค้าที่มีการบูรณาการข้ามระบบร่วมกับ ATS ทีร่ องรับยังสามารถกรองผู้สมัครที่อยูใ่ น ATS
ของตนเอง หรือใช้สญ
ั ลักษณ์ ’Ø’ เพื่อให้ไม่รวมถึงผู้สมัครที่อยูใ่ น ATS ของตนเองอยูแ
่ ล้วได้

Candidate
sources

แหล่งข้อมูลจะได้รบ
ั การกําหนดไว้ก่อนโดยผูด
้ ูแลระบบของคุณ (เช่น ระบบเครือข่าย คํารับรอง อีเมล
เป็นต้น) ช่อง Source จะปรากฎบนโพรไฟล์ใน Recruiter และทีมของคุณจะใช้เพื่อระบุวา่ คุณพบผู้ที่อาจ
สนใจสมัครงานที่ไหนและรูจ้ ักได้อย่างไร ใช้ตัวกรอง Candidate sources เพื่อหาผูส
้ มัครในไปป์ไลน์
ของคุณตามแหล่งข้อมูลที่คณ
ุ หรือทีมเพิ่มลงในโพรไฟล์

Companies

ตัวกรอง Companies จะดึงข้อมูลมาจากช่องชื่อบริษัทในส่วนประสบการณ์ของโพรไฟล์สมาชิก ใช้ตัว
กรอง Companies เพื่อหาผูท
้ ี่อาจสนใจสมัครงานซึ่งทํางานในบริษัทเฉพาะแห่งหนึ่ง ๆ ไม่ว่าจะเป็นใน
ปัจจุบันหรืออดีต

Company
followers

กรองโดยใช้ Company followers เพื่อหาผูส
้ มัครทีต
่ ิดตามบริษัทของคุณบน LinkedIn ผูต
้ ิดตามจะ
รูจ้ ักแบรนด์ของคุณอยู่แล้วและมีโอกาสเป็นสองเท่าที่จะตอบข้อความ InMail ของคุณ การศึกษาของ
LinkedIn แสดงให้เห็นว่าสมาชิก 76% สนใจโอกาสงานจากบริษัทที่พวกเขาติดตาม

Company sizes

ใช้ตัวกรอง Company sizes เพื่อหาผู้สมัครที่ทํางานในบริษัทที่มีขนาดต่าง ๆ กัน ตัง
้ แต่ธุรกิจส่วนตัวไป
จนถึงบริษัทที่มีพนักงาน 10,000+ คน ขนาดของบริษัทอ้างอิงตามขนาดของนายจ้างปัจจุบันที่ระบุใน
หัวข้อประสบการณ์ในโพรไฟล์ของสมาชิก

Company types

ตัวกรอง Company types ระบุประเภทบริษัททีผ
่ ู้สมัครทํางานอยู่ ซึ่งรวมถึงบริษัทประเภทมหาชน
เอกชน ไม่แสวงหาผลกําไร เกีย
่ วกับการศึกษา รัฐบาล ห้างหุน
้ ส่วน ธุรกิจทีต
่ นเองเป็นเจ้าของ หรือธุรกิจ
ส่วนตัว ประเภทบริษัทอ้างอิงตามประเภทของนายจ้างปัจจุบันที่ระบุในหัวข้อประสบการณ์ในโพรไฟล์ของ
สมาชิก

Current
companies

ใช้ตัวกรอง Current companies เพื่อหาผูส
้ มัครซึ่งปัจจุบน
ั ยังทํางานอยู่กับบริษัทที่ระบุ คุณยังสามารถ
ใช้คําสัง
่ ข้อความ Boolean ภายในตัวกรองนี้เพื่อให้ไม่รวมถึงผู้สมัครที่ทํางานให้กับบริษัทที่ระบุด้วย

ตัวกรองฟิลด์ที่

ผู้ดูแลระบบของคุณจะเป็นผูก
้ ําหนดฟิลด์ที่กําหนดเองและจะปรากฏบนโพรไฟล์ Recruiter ใน
Recruiting Tools ฟิลด์ที่กําหนดเองจะช่วยให้คุณติดตามข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษซึ่งจําเพาะกับความ
ต้องการของบริษัทของคุณ (เช่น วันเริม
่ ทํางาน เงินเดือนที่ต้องการ ความเต็มใจที่จะย้ายที่อยู่ ระดับการ
ตรวจสอบความปลอดภัย เป็นต้น)

กําหนดเอง
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ชื่อตัวกรอง

คํานิยามและคําแนะนําในการใช้งาน
หากมีการเปิดใช้งานฟิลด์ที่กําหนดเองในสัญญาของคุณ คุณจะสามารถกรองหาผู้สมัครภายในไปป์ไลน์
ของคุณได้ตามข้อมูลในฟิลด์ที่กําหนดเองที่คุณหรือทีมได้เพิ่มไว้ในโพรไฟล์

Degrees

ใช้ตัวกรอง Degrees เพื่อหาผู้สมัครซึ่งมีประเภทระดับการศึกษาตามที่ระบุ เช่น ปริญญาโทศิลปศาสตร์
วิทยาศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรีศิลปศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทัง
้ นี้เป็นประเภทระดับการศึกษาทัว่ ไป ไม่ใช่สาขาวิชาเฉพาะ
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการผู้เข้าสมัครที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมเคมี ให้ใช้ตัว
กรอง Degrees เป็น Master’s Degree และใช้ตัวกรอง Field of study เป็น Chemical Engineering

Employment type

ตัวกรอง Employment type จะช่วยให้คุณหาผู้สมัครทีอ
่ าจจะสนใจการว่าจ้างเฉพาะประเภทได้อย่าง
รวดเร็ว ซึ่งรวมถึงพนักงานประจํา พนักงานพาร์ทไทม์ พนักงานสัญญาจ้าง และการฝึกงาน

Fields of study

ตัวกรอง Fields of study จะเชื่อมโยงไปยังสาขาวิชาทีผ
่ ู้สมัครกรอกไว้ในส่วนการศึกษาของโพรไฟล์
ตนเอง ซึ่งไม่ใช่ประเภทระดับการศึกษาที่แท้จริง เช่น ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท แต่เป็นสาขาวิชาที่
มุ่งเน้นที่พวกเขาศึกษามากกว่า เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ การตลาด เป็นต้น

First names

ตัวกรอง First names อาจมีประโยชน์ ตัวอย่างเช่น คุณได้พบกับใครคนหนึ่งที่งานกิจกรรม และคุณจํา
ได้เพียงชื่อ หรืออาจเป็นชื่อบริษัทที่เขาทํางานอยู่ หรือคุณสมบัติที่ชว่ ยระบุตัวอื่น ๆ อีกหนึ่งหรือสอง
ประการ คุณสามารถที่จะใช้ตวั กรองหลาย ๆ ตัวร่วมกันเพื่อหาผูส
้ มัครที่เฉพาะเจาะจงคนนี้ได้

Hide previously
viewed

การใช้ตัวกรอง Hide previously viewed จะช่วยให้คณ
ุ มุ่งความสนใจไปที่ผลการค้นหาใหม่ ๆ ได้โดย
การซ่อนโพรไฟล์ที่คุณคลิกดูไปแล้ว ตัวกรองนี้อาจมีประโยชน์ ตัวอย่างเช่น คุณกําลังเรียกใช้การค้นหาที่
บันทึกไว้อีกครัง้ หนึ่ง และคุณได้ดูและตัดสินใจไม่เลือกผู้สมัครไปแล้วหลายคน คุณจึงต้องการตรวจสอบ
เฉพาะผูส
้ มัครที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณรายใหม่เท่านัน
้ คุณสามารถที่จะปรับกรอบเวลาเพื่อให้ไม่รวมถึง
โพรไฟล์ที่คุณเคยดูไปแล้วในช่วง 3 หรือ 6 เดือนทีผ
่ ่านมาได้ ตัวกรองนี้จะตัดเฉพาะผูส
้ มัครที่คุณดูด้วย
ตนเองแล้วออกเท่านัน
้ ไม่ใช่ผู้สมัครที่เพื่อนร่วมทีมของคุณดู

Industries

ตัวกรอง Industries นี้จะขึ้นอยู่อุตสาหกรรมทีผ
่ ู้สมัครเลือกในส่วนอุ ตสาหกรรมในโพรไฟล์ของตนเอง
สิ่งสําคัญก็คือต้องไม่ลืมว่าสมาชิกเป็นผู้เลือกอุ ตสาหกรรมด้วยตนเอง แต่อุตสาหกรรมไม่จําเป็นต้อง
แสดงทักษะหรือบทบาทในการทํางานของผู้สมัครเสมอไป ตัวอย่างเช่น นักวิเคราะห์ข้อมูลที่ทํางานใน
อุ ตสาหกรรมการดูแลสุขภาพอาจระบุว่าอุ ตสาหกรรมบริการด้านคอมพิวเตอร์เป็นอุ ตสาหกรรมของตน
และจะถูกตัดออกหากคุณใช้ตวั กรองสําหรับผูส
้ มัครในอุ ตสาหกรรมการดูแลสุขภาพเพียงอย่างเดียว

Job functions

ตัวกรอง Job functions จะกําหนดตามสิ่งทีส
่ มาชิกแจกแจงไว้ในตําแหน่งงานของตนเอง LinkedIn จัด
หมวดหมู่ตําแหน่งงานออกเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบมาตรฐานหลายหมวดหมู่ หน้าที่ความรับผิดชอบ
จะกําหนดโดยอ้างอิงจากตําแหน่งปัจจุบันทัง
้ หมด ตัวอย่างเช่น สมาชิกรายหนึ่งเมื่อจัดประเภทแล้วอาจมี
หน้าที่ความรับผิดชอบได้ทง
ั้ นักออกแบบและเจ้าของบริษัท XYZ Design ดังนัน
้ เราจะเห็นโพรไฟล์ของ
สมาชิกคนนี้ได้ถ้าตัวกรอง Job functions รวมถึงศิลปะและการออกแบบ หรือผู้ประกอบการ (ในฐานะที่
เป็นเจ้าของ)
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ชื่อตัวกรอง

คํานิยามและคําแนะนําในการใช้งาน

Job titles

ตัวกรอง Job titles อ้างอิงตามตําแหน่งงานที่สมาชิกเพิ่มในส่วนประสบการณ์ในโพรไฟล์ของตนเอง ใช้
ดรอปดาวน์เพื่อเลือกว่าพวกเขาควรจะมีตําแหน่งงานนี้ในปัจจุบัน ในอดีต หรือทัง
้ สองอย่าง

Keywords

คณสามารถใช้ตัวกรองและ Keywords รวมกันเพื่อปรับผลการค้นหาของคุณให้ดย
ี ิ่งขึ้น ตัวกรอง
Keywords จะช่วยให้คณ
ุ ใส่และแก้ไขสตริงการค้นหาแบบ Boolean และดึงข้อมูลออกจากทัง
้ หน้าโพร
ไฟล์ได้ หากคุณมีเกณฑ์ที่ไม่มีตัวกรองใดครอบคลุม คุณสามารถใส่เกณฑ์ดังกล่าวได้ที่นี่

Last names

ตัวกรอง Last names อาจมีประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่คุณได้พบกับใครคนหนึ่งที่งานกิจกรรม
และคุณจําได้เพียงนามสกุล หรืออาจเป็นชื่อบริษัทที่เขาทํางานอยู่ หรือคุณสมบัติที่ชว่ ยระบุตัวอื่น ๆ อีก
หนึ่งหรือสองประการ คุณสามารถที่จะใช้ตัวกรองหลาย ๆ ตัวร่วมกันเพื่อหาผูส
้ มัครที่เฉพาะเจาะจงคนนี้
ได้

Locations

ตัวกรอง Locations จะช่วยให้คุณกรองตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งรวมถึงประเทศ (เช่น สหรัฐอเมริกา)
พื้นที่เมืองใหญ่ (เช่น มหานครนิวยอร์กและปริมณฑล) และเมือง (เช่น บรูคลิน นิวยอร์ก) ในประเทศส่วน
ใหญ่รอบโลก เมื่อใช้ตัวกรอง Locations คุณจะสามารถค้นหาบุคคลที่อยู่ในพื้นที่นี้ในปัจจุบัน ขยายการ
ค้นหาให้รวมบุคคลที่ได้ระบุว่าสนใจทีจ
่ ะย้ายที่อยู่มายังพื้นทีข
่ องคุณ หรือจํากัดการค้นหาเฉพาะผูส
้ มัครที่
เต็มใจจะย้ายทีอ
่ ยู่มายังพื้นทีข
่ องคุณ

Military veterans

ตัวกรอง Military veterans ให้คุณระบุตัวผู้สมัครซึ่งมีภูมิหลังในกองทัพสหรัฐอเมริกาได้อย่างรวดเร็ว
โดยอ้างอิงตามข้อมูลในโพรไฟล์ LinkedIn ของพวกเขา สมาชิก LinkedIn มากกว่า 2.2 พันล้านคนเคย
รับราชการในกองทัพสหรัฐอเมริกา ทหารผ่านศึกเป็นผูใ้ ช้ LinkedIn ตัวยง และพวกเขาระบุว่าการสร้าง
เครือข่ายว่าเป็นแหล่งอาชีพหลังออกจากราชการอันดับ 1 ของพวกเขา โดยเฉลีย
่ แล้วทหารผ่านศึกมีคน
รูจ้ ักมากกว่าสมาชิกแบบอื่น 26% ติดตามหน้าเพจบริษัทมากกว่าสมาชิกแบบอื่น 28% และมีแนวโน้มที่จะ
ยอมรับ InMail มากกว่าเพื่อนที่มีตําแหน่งเดียวกันซึ่งไม่ได้เป็นทหารผ่านศึก 25%

My groups

ใช้ตัวกรอง My groups เพื่อหาบุคคลที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม LinkedIn ซึ่งคุณเป็นสมาชิกอยู่ด้วย

Network
relationships

ใช้ตัวกรอง Network relationships เพื่อจํากัดผลการค้นหาให้แคบลงมาที่ผู้สมัครที่อยูใ่ นเครือข่าย
ของคุณ คุณสามารถกรองคนรูจ้ ักขัน
้ ที่ 1 หรือขัน
้ ที่ 2 สมาชิกกลุ่ม หรือคนรูจ้ ักขัน
้ ที่ 3 + คนอื่นทุกคนได้

Notes search

คุณและทีมของคุณสามารถเพิ่มบันทึกย่อในโพรไฟล์โดยการใช้ Recruiting Tools ตัวอย่างเช่น คุณอาจ
เพิ่มเงินเดือนที่ต้องการเป็นบันทึกย่อได้ คุณสามารถใส่คําหรือวลีในตัวกรอง Notes search เพื่อหาโพร
ไฟล์ผู้สมัครที่มีคําเหล่านัน
้ อยูใ่ นบันทึกย่อของตนได้

Past companies

ใช้ตัวกรอง Past companies เพื่อหาผูส
้ มัครที่มีประสบการณ์การทํางานในอดีตกับบริษัทที่ระบุ ซึ่งอาจ
มีประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่คุณต้องการค้นหาผู้สมัครที่เคยทํางานกับคู่แข่งของคุณมาก่อนใน
อดีต หรือหากคุณมีเป้าหมายเป็นผู้สมัครที่มป
ี ระสบการณ์กับบริษัทเฉพาะแห่งหนึ่ง ๆ

Postal code/ Zip
code

เพื่อจํากัดรายชื่อผูส
้ มัครของคุณให้แคบลงตามระยะทางจากเขต/อําเภอหรือจังหวัดหนึ่ง ๆ ให้ใช้ตัว
กรอง Postal code / Zip code ตัวอย่างเช่น หากคุณกําลังค้นหาผู้สมัครที่อยู่ในรัศมี 25 ไมล์จากเมือง
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ชื่อตัวกรอง

คํานิยามและคําแนะนําในการใช้งาน
ขนาดเล็ก ตัวกรอง Locations อาจไม่ทราบบริเวณนัน
่ ะอยูใ่ นผลลัพธ์
้ เนื่องจากไม่ใช่เมืองทีใ่ หญ่พอทีจ
ตําแหน่งที่ตง
ั้ ให้ใส่รหัสไปรษณีย์และเลือกรัศมีจากในดรอปดาวน์ (ระยะทางเป็นไมล์จากรหัสไปรษณีย์
ดังกล่าว)
คุณยังสามารถกรองด้วยประเทศโดยการใช้ดรอปดาวน์ Anywhere อีกด้วย

Profile languages

ตัวกรอง Profile languages ให้คุณกรองผลลัพธ์ตามภาษาที่ใช้เขียนในโพรไฟล์ของสมาชิก ซึ่ง
แตกต่างจากตัวกรอง Spoken languages เนื่องจากโพรไฟล์สามารถสร้างได้ด้วยภาษาเพียงภาษา
เดียวเท่านัน
้ แต่สมาชิกสามารถเพิ่มภาษาพู ดและระดับความสามารถในส่วนภาษาของโพรไฟล์ได้อีก
หลายภาษา

Projects search

ใช้ตัวกรอง Projects search เพื่อจํากัดผลการค้นหาของคุณให้แคบลงเหลือแค่ผส
ู้ มัครซึ่งคุณหรือ
เพื่อนร่วมทีมได้บันทึกไว้ในโปรเจคแล้ว

Project statuses

เมื่อคุณหรือสมาชิกในทีมของคุณเพิ่มผู้สมัครไปยังโปรเจค พวกเขาจะมีสถานะเป็น ใหม่ ติดต่อแล้ว ตอบ
กลับแล้ว เก็บถาวรแล้ว หรือสถานะที่กําหนดเองตามที่ผู้ดูแลระบบของคุณกําหนด คุณสามารถใช้ตัว
กรอง Project statuses เพื่อค้นหาผู้สมัครที่มีสถานะตรงกับสถานะตัง
้ แต่หนึ่งสถานะขึ้นไปได้

Recently joined
LinkedIn

ตัวกรอง Recently joined LinkedIn ช่วยให้คุณจํากัดผลลัพธ์ของคุณให้แคบลงเพื่อหาผู้สมัครที่เพิ่ง
เข้าร่วม LinkedIn ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา คุณสามารถเลือกจากหมวดหมู่ที่มีตง
ั้ แต่ 1 วันถึง 3 เดือน ซึ่ง
จะช่วยให้คุณหาผู้สมัครที่เคลื่อนไหวและมีแนวโน้มที่จะเพิ่งเข้าร่วมเมื่อเร็ว ๆ นี้เพราะกําลังมองหาโอกาส
ใหม่อยู่

Recruiting
activity

ตัวกรอง Recruiting activity ให้คุณกรองบุคคลที่เคยมีหรือไม่เคยมีกิจกรรมการสรรหาว่าจ้างกับทีม
ของคุณ คุณสามารถเลือก People with แล้วคลิกที่ประเภทกิจกรรมตัง
้ แต่หนึ่งประเภทขึ้นไปเพื่อดู
บุคคลที่ทีมของคุณเคยทํากิจกรรมเหล่านัน
้ ด้วย คลิก People without เพื่อกรองบุคคลที่ไม่เคยร่วม
กิจกรรมกับทีมของคุณ
ใช้ดรอปดาวน์ชว่ งเวลาที่ด้านขวาของตัวกรองเพื่อเลือกเวลาที่กิจกรรมนัน
้ อาจเกิดขึ้น

Reminders
search

ตัวกรอง Reminders search ให้คุณจํากัดผลการค้นหาของคุณให้แคบลง อ้างอิงตามคําที่คุณและ
สมาชิกในทีมของคุณเพิ่มเข้าในการแจ้งเตือนสําหรับผูส
้ มัครบางรายได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจสนทนากับ
ผู้สมัครสองสามคนที่โปรเจคกําลังจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม ดังนัน
้ คุณจึงตัง
้ การแจ้งเตือนให้ติดตามผล
กับผูส
้ มัครแต่ละคนในช่วงเวลานัน
้ ถ้าคุณใส่มีนาคมในตัวกรอง Reminders search ผลการค้นหาจะ
แสดงผูส
้ มัครเหล่านัน
้

Reviews search

เมื่อคุณแบ่งปันโพรไฟล์กับผูจ
้ ัดการฝ่ายว่าจ้าง ผู้จด
ั การฝ่ายว่าจ้างสามารถจะให้คะแนนและเพิ่มบันทึก
ย่อคําวิจารณ์ได้ คุณสามารถใส่คําสําคัญในตัวกรอง Reviews search เพื่อหาผูส
้ มัครซึ่งมีคําที่ระบุนน
ั้ ใน
บันทึกย่อคําวิจารณ์ของผูจ
้ ัดการฝ่ายว่าจ้าง

Schools

คุณสามารถกรองโดยอ้างอิงตามสถานศึกษาที่ผส
ู้ มัครเข้าเรียน คุณสามารถใส่ช่ อ
ื สถานศึกษาหรือเลือก
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ชื่อตัวกรอง

คํานิยามและคําแนะนําในการใช้งาน
จากรายชื่อสถานศึกษาก็ได้ ตัวกรองนี้อ้างอิงตามรายการสถานศึกษาที่อยูใ่ นส่วนการศึกษาของโพรไฟล์
ของสมาชิก

Seniority

ตัวกรอง Seniority กําหนดจากระดับตําแหน่งที่สมาชิกมีอยู่ในบริษัทปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น เพิ่งบรรจุ
อาวุ โส เจ้าของ ผู้บริหาร หรืออาสาสมัคร หมวดหมู่ Seniority นี้ได้มาจากตําแหน่งงาน

Skills

ตัวกรอง Skills ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ทักษะหรือเลือกทักษะจากรายการทักษะทัว่ ไปสําหรับตําแหน่ง
งานที่คุณใส่แล้ว ตัวกรองจะมองหาทักษะจําเพาะที่ผส
ู้ มัครได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในส่วนทักษะของโพร
ไฟล์ และยังมองหาคําสําคัญซึง
่ รวมอยู่ในส่วนที่เกีย
่ วข้องของโพรไฟล์ที่มีแนวโน้มจะมีการระบุทักษะ
เหล่านัน
ุ
้ อยู่มากที่สด

Spoken
languages

ตัวกรอง Spoken languages ช่วยให้คุณระบุตัวผูส
้ มัครที่พูดภาษาที่บทบาทของคุณกําหนดได้อย่าง
รวดเร็ว คุณสามารถกรองการค้นหาโดยอ้างอิงตามภาษาพู ดและระดับความสามารถของผู้สมัครได้
หากคุณเลือกหลายภาษา ระบบจะปฏิบัติการด้วยตัวดําเนินการ Boolean OR ระดับความสามารถด้าน
ภาษาใช้กับภาษาที่เลือกทัง
้ หมด

Spotlights

ตัวกรอง Spotlights ช่วยให้คุณจัดลําดับความสําคัญของผู้สมัครที่มีแนวโน้มจะมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กร
ของคุณมากกว่า โดยอ้างอิงตามข้อมูลเชิงลึกด้านความสัมพันธ์และกิจกรรมจาก LinkedIn
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ชื่ อ ตั ว ก ร อ ง
Tags search

คํา นิ ย า ม แ ล ะ คํา แ น ะ นํา ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น
คุณหรือสมาชิกในทีมของคุณจะเป็นผู้เพิ่มแท็กในโพรไฟล์เพื่อเน้นคุณลักษณะหรือทักษะเฉพาะทีผ
่ ู้สมัครมี คุณ
สามารถเพิ่มแท็กเพื่อระบุทักษะหรือประสบการณ์พิเศษ บทบาทที่อาจเหมาะสําหรับผูส
้ มัครเป้าหมาย หรือ
คุณลักษณะพิเศษ เช่น เต็มใจที่จะย้ายทีอ
่ ยู่ แท็กสามารถใช้เพื่อระบุความเป็นเจ้าของของผู้สมัครเป้าหมาย
ปรับปรุงการค้นหา และใช้เป็นจุดข้อมูลอันดับที่สองเมื่อจับคู่กับรายละเอียดของแหล่งข้อมูล บางครัง้ แท็ก
สามารถสะท้อนสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องปรากฏบนโพรไฟล์ได้ด้วย ตัวอย่างเช่น ยินดีย้ายที่อยู่ หรือ ใช้ภาษาสเปนได้
คล่องแคล่ว ตัวกรอง Tags search ให้คุณจํากัดผลลัพธ์อา้ งอิงให้แคบลงตามแท็กที่คุณและทีมของคุณได้เพิ่ม
ในโพรไฟล์ของสมาชิก

Year of
graduation

ตัวกรอง Year of graduation ทําให้คุณสามารถค้นหาผู้สมัครโดยอ้างอิงตามปีที่จบการศึกษาเท่านัน
้ ได้ ตัว
กรองนี้อ้างอิงตามวันที่สิ้นสุดที่ได้ระบุสําหรับสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งซึ่งระบุในส่วนการศึกษาของโพรไฟล์ของ
สมาชิก

Years in current
company

ตัวกรอง Years in current company ระบุว่าผูส
้ มัครได้ทาํ งานในบริษัทที่กําลังทําอยูใ่ นปัจจุบันนี้มาแล้วกี่ปี

Years in current
position

ตัวกรอง Years in current position ระบุว่าผูส
้ มัครได้ทํางานในตําแหน่งที่กําลังทําอยูใ่ นปัจจุบันนี้มาแล้วกีป
่ ี

Years of
experience

ตัวกรอง Years of experience จะคํานึงถึงจํานวนปีทง
ั้ หมดซึ่งผู้สมัครมีประสบการณ์การทํางาน อ้างอิงตาม
โพรไฟล์ LinkedIn โดยไม่คํานึงถึงอุ ตสาหกรรมหรือบริษัท โดยจะได้มาจากวันที่เริม
่ ทํางานในตําแหน่งแรกสุดทีใ่ ส่

อ้างอิงตามวันที่เริม
่ ต้นซึ่งใส่ไว้ในโพรไฟล์สําหรับนายจ้างปัจจุบันของพวกเขา

อ้างอิงตามวันที่เริม
่ ต้นซึ่งใส่ไว้ในโพรไฟล์สําหรับตําแหน่งปัจจุบันของพวกเขา

ในส่วนประสบการณ์ของโพรไฟล์
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