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ตัวกรองการค้นหาใน Recruiter ทํางานอยา่งไร 

การใชตั้วกรองการค้นหาขัน้สงู 

คุณสามารถใชต้ัวกรองการค้นหาขัน้สูงเพื่อปรบัปรุงผลการค้นหาของคุณ เพื่อเข้าถึงตวักรองขัน้สูง คลิกท่ีปุ่ม Advanced search  
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การใชง้านตัวกรองการค้นหา 
ตัวกรองการค้นหาของ Recruiter ชว่ยใหคุ้ณสรา้งการสอบถามท่ีซบัซอ้น แตส่ิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจว่าจะรวมตัวกรองค้นหาหลาย

รายการเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธภิาพเพื่อใหไ้ด้ผลลัพธท์ีต่้องการได้อย่างไร ตัวกรองการค้นหาดําเนินการโดยใชต้รรกะ Boolean 

ซึ่งมีตัวดําเนินการ AND, OR และ NOT ที่แสดงนัยดังที่ไดอ้ธบิายไว้ด้านล่างน้ี 

 

  

การค้นหาโดยใชคํ้าหลายคําใน
ตัวกรองจะมีคําสัง่ OR 
ระหว่างคําโดยปรยิาย 

คําที่ไม่รวมจะปรากฏเป็นสีแดง เพ่ือ
เพ่ิมคํากลับเข้าไปในการค้นหา 

กรุณาวางเคอรเ์ซอรข์องคุณไว้บน
คําคํานัน้แล้วคลิกป่ม ‘Ø’ อีกครัง้ 

วางเคอรเ์ซอรข์องคุณไว้บนคําแล้วคลิก 
‘X’ เพ่ือลบคําคํานัน้ออก หรอืคลิก ‘Ø’ 
เพ่ือไม่รวมคําคํานัน้ในการค้นหาของ
คุณด้วยคําสัง่ NOT 

คลิกที่ดรอปดาวน์ Custom 
filters เพ่ือเลือก บันทึก 

หรอืลบตัวกรองที่กําหนด
 

ตัวกรองการค้นหาบางรายการ
รองรบัคําสัง่ข้อความ Boolean 

ตามที่ระบุในคําอธบิาย 

การใชต้ัวกรองหลายชนิดจะ
มีคําสัง่ AND ระหว่างตัว

กรองโดยปรยิาย 

คําแนะนําอัจฉรยิะจะปรากฏขึ้นมาในตัวกรอง
แต่ละรายการเม่ือคุณปรบัการค้นหาของคุณ 
เพียงคุณคลิกที่คําแนะนําเพ่ือเพ่ิมเข้าไปใน 

การค้นหาของคุณ หรอืใช ้Typeahead 
ภายในตัวกรองเพ่ือค้นหาคําเฉพาะ  

คลิกที่ไอคอน Trash เพ่ือล้างการ
ค้นหา คลิกที่ไอคอน Bookmark เพ่ือ
บันทึกการค้นหาของคุณ 

ดู Search history ของคุณ 
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คํานิยามตัวกรองการค้นหาขัน้สงู 

ชื่อตัวกรอง คํานิยามและคําแนะนําในการใชง้าน 

All groups สมาชกิ LinkedIn เข้ารว่มกลุ่มเพื่อทําความรูจ้ักกับสมาชกิคนอื่น ๆ ทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกัน อยู่
ภายในองค์กรของตนเอง หรอืผู้ที่มีความสนใจคล้ายคลึงกัน ใชต้ัวกรอง All groups เพื่อหาผู้ที่อาจ
สนใจสมัครงานซึ่งเป็นสมาชกิของกลุ่ม LinkedIn ที่ระบุ   

Applicants ใชต้ัวกรอง Applicants เพื่อจํากัดผลการค้นหาใหแ้คบลงเพื่อใหแ้สดงเฉพาะผูท้ี่สมัครงานกับบรษัิท
ของคุณเท่านัน้ โดยค่าเริม่ต้น คุณจะสามารถกรองผูส้มัครท่ีสมัครงานกับบรษัิทของคุณผ่านทาง 
LinkedIn ลูกค้าที่มีการบูรณาการข้ามระบบรว่มกับ ATS ทีร่องรบัยังสามารถกรองผู้สมัครที่อยูใ่น ATS 
ของตนเอง หรอืใชส้ญัลักษณ์ ’Ø’ เพื่อใหไ้ม่รวมถึงผู้สมัครที่อยูใ่น ATS ของตนเองอยูแ่ล้วได ้

Candidate 
sources 

แหล่งข้อมูลจะได้รบัการกําหนดไว้ก่อนโดยผูดู้แลระบบของคุณ (เชน่ ระบบเครอืข่าย คํารบัรอง อีเมล 
เป็นต้น) ชอ่ง Source จะปรากฎบนโพรไฟล์ใน Recruiter และทีมของคุณจะใชเ้พื่อระบุว่าคุณพบผู้ที่อาจ
สนใจสมัครงานที่ไหนและรูจ้ักได้อย่างไร ใชต้ัวกรอง Candidate sources เพื่อหาผูส้มัครในไปปไ์ลน์
ของคุณตามแหล่งข้อมูลที่คุณหรอืทีมเพิ่มลงในโพรไฟล์  

Companies ตัวกรอง Companies จะดึงข้อมูลมาจากชอ่งชื่อบรษัิทในส่วนประสบการณ์ของโพรไฟล์สมาชกิ ใชต้ัว
กรอง Companies เพื่อหาผูท่ี้อาจสนใจสมัครงานซึ่งทํางานในบรษัิทเฉพาะแหง่หน่ึง ๆ ไม่ว่าจะเป็นใน
ปัจจุบันหรอือดตี 

Company 
followers 

กรองโดยใช ้Company followers เพื่อหาผูส้มัครทีต่ิดตามบรษัิทของคุณบน LinkedIn ผูต้ิดตามจะ
รูจ้ักแบรนด์ของคุณอยู่แล้วและมีโอกาสเป็นสองเท่าที่จะตอบข้อความ InMail ของคุณ การศึกษาของ 
LinkedIn แสดงใหเ้หน็ว่าสมาชกิ 76% สนใจโอกาสงานจากบรษัิทท่ีพวกเขาตดิตาม 

Company sizes ใชต้ัวกรอง Company sizes เพื่อหาผู้สมัครที่ทํางานในบรษัิทที่มีขนาดต่าง ๆ กัน ตัง้แตธุ่รกิจส่วนตัวไป
จนถึงบรษัิทที่มีพนักงาน 10,000+ คน ขนาดของบรษัิทอ้างอิงตามขนาดของนายจ้างปัจจุบันท่ีระบุใน
หวัข้อประสบการณใ์นโพรไฟลข์องสมาชกิ  

Company types ตัวกรอง Company types ระบุประเภทบรษัิททีผู่้สมัครทาํงานอยู่ ซึ่งรวมถึงบรษัิทประเภทมหาชน 
เอกชน ไม่แสวงหาผลกําไร เก่ียวกับการศึกษา รฐับาล หา้งหุน้ส่วน ธุรกิจท่ีตนเองเป็นเจา้ของ หรอืธุรกิจ
ส่วนตัว ประเภทบรษัิทอ้างอิงตามประเภทของนายจ้างปจัจุบันท่ีระบุในหวัข้อประสบการณ์ในโพรไฟล์ของ
สมาชกิ  

Current 
companies 

ใชต้ัวกรอง Current companies เพื่อหาผูส้มัครซึ่งปัจจุบนัยังทํางานอยู่กับบรษัิทที่ระบุ คุณยังสามารถ
ใชคํ้าสัง่ข้อความ Boolean ภายในตัวกรองน้ีเพื่อใหไ้ม่รวมถึงผู้สมัครที่ทํางานใหกั้บบรษัิทที่ระบุด้วย 

ตัวกรองฟลิด์ที่
กําหนดเอง 

ผู้ดูแลระบบของคุณจะเป็นผูกํ้าหนดฟลิด์ที่กําหนดเองและจะปรากฏบนโพรไฟล์ Recruiter ใน 

Recruiting Tools ฟลิด์ที่กําหนดเองจะชว่ยใหคุ้ณติดตามข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษซึ่งจําเพาะกับความ
ต้องการของบรษัิทของคุณ (เชน่ วันเริม่ทํางาน เงินเดือนท่ีต้องการ ความเต็มใจที่จะย้ายที่อยู่ ระดับการ
ตรวจสอบความปลอดภัย เปน็ต้น) 
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ชื่อตัวกรอง คํานิยามและคําแนะนําในการใชง้าน 

หากมีการเปิดใชง้านฟลิด์ที่กําหนดเองในสัญญาของคุณ คุณจะสามารถกรองหาผู้สมัครภายในไปปไ์ลน์
ของคุณไดต้ามข้อมูลในฟลิดท์ี่กําหนดเองที่คุณหรอืทีมได้เพิ่มไว้ในโพรไฟล์  

Degrees ใชต้ัวกรอง Degrees เพื่อหาผู้สมัครซึ่งมีประเภทระดับการศึกษาตามที่ระบุ เชน่ ปรญิญาโทศิลปศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์หรอืศึกษาศาสตร ์ปรญิญาตรศิีลปศาสตรห์รอืวิทยาศาสตร ์อนุปรญิญา หรอื
ประกาศนียบตัรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทัง้น้ีเป็นประเภทระดับการศึกษาทัว่ไป ไม่ใชส่าขาวิชาเฉพาะ 
ตัวอย่างเชน่ หากคุณต้องการผู้เข้าสมัครที่จบการศึกษาระดับปรญิญาโทด้านวิศวกรรมเคมี ใหใ้ชต้ัว
กรอง Degrees เป็น Master’s Degree และใชต้ัวกรอง Field of study เป็น Chemical Engineering 

Employment type ตัวกรอง Employment type จะชว่ยใหคุ้ณหาผู้สมัครทีอ่าจจะสนใจการว่าจ้างเฉพาะประเภทได้อย่าง
รวดเรว็ ซึ่งรวมถึงพนักงานประจํา พนักงานพารท์ไทม์ พนักงานสัญญาจ้าง และการฝึกงาน  

Fields of study ตัวกรอง Fields of study จะเชื่อมโยงไปยังสาขาวิชาทีผู่้สมัครกรอกไว้ในส่วนการศึกษาของโพรไฟล์
ตนเอง ซึ่งไม่ใชป่ระเภทระดบัการศึกษาที่แท้จรงิ เชน่ ระดบัปรญิญาตรหีรอืปรญิญาโท แต่เป็นสาขาวิชาที่
มุ่งเน้นท่ีพวกเขาศึกษามากกว่า เชน่ วิทยาการคอมพิวเตอร ์การตลาด เป็นต้น 

First names ตัวกรอง First names อาจมีประโยชน์ ตัวอย่างเชน่ คุณไดพ้บกับใครคนหน่ึงท่ีงานกิจกรรม และคุณจํา
ได้เพียงชื่อ หรอือาจเป็นชื่อบรษัิทที่เขาทํางานอยู่ หรอืคุณสมบตัิที่ชว่ยระบุตัวอื่น ๆ อีกหน่ึงหรอืสอง
ประการ คุณสามารถท่ีจะใชต้วักรองหลาย ๆ ตัวรว่มกันเพื่อหาผูส้มัครที่เฉพาะเจาะจงคนน้ีได้  

Hide previously 
viewed 

การใชต้ัวกรอง Hide previously viewed จะชว่ยใหคุ้ณมุ่งความสนใจไปที่ผลการค้นหาใหม่ ๆ ได้โดย
การซอ่นโพรไฟล์ที่คุณคลิกดูไปแล้ว ตัวกรองน้ีอาจมีประโยชน์ ตัวอย่างเชน่ คุณกําลังเรยีกใชก้ารค้นหาที่
บันทึกไว้อีกครัง้หน่ึง และคุณได้ดูและตดัสินใจไม่เลือกผู้สมัครไปแล้วหลายคน คุณจงึตอ้งการตรวจสอบ
เฉพาะผูส้มัครที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณรายใหม่เท่านัน้ คุณสามารถที่จะปรบักรอบเวลาเพื่อใหไ้ม่รวมถึง
โพรไฟล์ที่คุณเคยดูไปแล้วในชว่ง 3 หรอื 6 เดือนทีผ่่านมาได้ ตัวกรองน้ีจะตัดเฉพาะผูส้มัครที่คุณดดู้วย
ตนเองแล้วออกเท่านัน้ ไม่ใชผู่้สมัครที่เพื่อนรว่มทีมของคุณด ู

Industries ตัวกรอง Industries น้ีจะข้ึนอยู่อุตสาหกรรมทีผู่้สมัครเลอืกในส่วนอุตสาหกรรมในโพรไฟล์ของตนเอง 
สิ่งสําคัญก็คือต้องไม่ลืมว่าสมาชกิเป็นผู้เลือกอุตสาหกรรมด้วยตนเอง แตอุ่ตสาหกรรมไม่จําเป็นต้อง
แสดงทักษะหรอืบทบาทในการทํางานของผู้สมัครเสมอไป ตัวอย่างเชน่ นักวิเคราะหข้์อมูลที่ทํางานใน
อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพอาจระบุว่าอุตสาหกรรมบรกิารด้านคอมพิวเตอรเ์ป็นอุตสาหกรรมของตน 
และจะถูกตดัออกหากคุณใชต้วักรองสําหรบัผูส้มัครในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพเพียงอย่างเดียว 

Job functions ตัวกรอง Job functions จะกําหนดตามสิ่งท่ีสมาชกิแจกแจงไว้ในตําแหน่งงานของตนเอง LinkedIn จดั
หมวดหมู่ตําแหน่งงานออกเปน็หน้าที่ความรบัผิดชอบมาตรฐานหลายหมวดหมู่ หน้าที่ความรบัผิดชอบ
จะกําหนดโดยอ้างอิงจากตําแหน่งปัจจุบันทัง้หมด ตัวอย่างเชน่ สมาชกิรายหน่ึงเม่ือจดัประเภทแล้วอาจมี
หน้าที่ความรบัผิดชอบได้ทัง้นักออกแบบและเจ้าของบรษัิท XYZ Design ดังนัน้เราจะเหน็โพรไฟล์ของ
สมาชกิคนน้ีได้ถ้าตัวกรอง Job functions รวมถึงศิลปะและการออกแบบ หรอืผู้ประกอบการ (ในฐานะท่ี
เป็นเจ้าของ) 
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ชื่อตัวกรอง คํานิยามและคําแนะนําในการใชง้าน 

Job titles ตัวกรอง Job titles อ้างอิงตามตําแหน่งงานท่ีสมาชกิเพิ่มในส่วนประสบการณใ์นโพรไฟลข์องตนเอง ใช้
ดรอปดาวน์เพื่อเลือกว่าพวกเขาควรจะมีตําแหน่งงานน้ีในปัจจุบัน ในอดีต หรอืทัง้สองอยา่ง  

Keywords คณสามารถใชต้ัวกรองและ Keywords รวมกันเพื่อปรบัผลการค้นหาของคุณใหด้ยีิ่งข้ึน ตัวกรอง 
Keywords จะชว่ยใหคุ้ณใส่และแก้ไขสตรงิการค้นหาแบบ Boolean และดึงข้อมูลออกจากทัง้หน้าโพร
ไฟล์ได้ หากคุณมีเกณฑ์ที่ไม่มีตัวกรองใดครอบคลุม คุณสามารถใส่เกณฑ์ดังกล่าวได้ที่น่ี 

Last names ตัวกรอง Last names อาจมีประโยชน์ ตัวอย่างเชน่ ในกรณีที่คุณได้พบกับใครคนหน่ึงที่งานกิจกรรม 
และคุณจําได้เพียงนามสกุล หรอือาจเป็นชื่อบรษัิทที่เขาทํางานอยู่ หรอืคุณสมบตัิที่ชว่ยระบุตัวอื่น ๆ อีก
หน่ึงหรอืสองประการ คุณสามารถท่ีจะใชต้ัวกรองหลาย ๆ ตัวรว่มกันเพื่อหาผูส้มัครที่เฉพาะเจาะจงคนน้ี
ได ้

Locations ตัวกรอง Locations จะชว่ยใหคุ้ณกรองตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร ์ซึ่งรวมถึงประเทศ (เชน่ สหรฐัอเมรกิา) 
พื้นที่เมืองใหญ ่(เชน่ มหานครนิวยอรก์และปรมิณฑล) และเมือง (เชน่ บรูคลิน นิวยอรก์) ในประเทศส่วน
ใหญร่อบโลก เม่ือใชต้ัวกรอง Locations คุณจะสามารถค้นหาบุคคลที่อยู่ในพื้นที่น้ีในปจัจุบัน ขยายการ
ค้นหาใหร้วมบุคคลที่ได้ระบุว่าสนใจทีจ่ะย้ายที่อยู่มายังพื้นทีข่องคุณ หรอืจํากัดการค้นหาเฉพาะผูส้มัครที่
เต็มใจจะย้ายทีอ่ยู่มายังพื้นทีข่องคุณ  

Military veterans ตัวกรอง Military veterans ใหคุ้ณระบุตัวผู้สมัครซึ่งมีภูมิหลังในกองทพัสหรฐัอเมรกิาได้อย่างรวดเรว็ 
โดยอ้างอิงตามข้อมูลในโพรไฟล ์LinkedIn ของพวกเขา สมาชกิ LinkedIn มากกว่า 2.2 พันล้านคนเคย
รบัราชการในกองทัพสหรฐัอเมรกิา ทหารผ่านศึกเป็นผูใ้ช ้LinkedIn ตัวยง และพวกเขาระบุว่าการสรา้ง
เครอืข่ายว่าเป็นแหล่งอาชพีหลังออกจากราชการอันดับ 1 ของพวกเขา โดยเฉลีย่แล้วทหารผ่านศึกมีคน
รูจ้ักมากกว่าสมาชกิแบบอื่น 26% ตดิตามหน้าเพจบรษัิทมากกว่าสมาชกิแบบอื่น 28% และมีแนวโน้มที่จะ
ยอมรบั InMail มากกว่าเพื่อนที่มีตําแหน่งเดียวกันซึ่งไม่ได้เป็นทหารผ่านศึก 25% 

My groups ใชต้ัวกรอง My groups เพื่อหาบุคคลที่เป็นสมาชกิในกลุ่ม LinkedIn ซึ่งคุณเป็นสมาชกิอยู่ด้วย  

Network 
relationships 

ใชต้ัวกรอง Network relationships เพื่อจํากัดผลการค้นหาใหแ้คบลงมาที่ผู้สมัครที่อยูใ่นเครอืข่าย
ของคุณ คุณสามารถกรองคนรูจ้ักขัน้ท่ี 1 หรอืขัน้ที่ 2 สมาชกิกลุ่ม หรอืคนรูจ้ักขัน้ที่ 3 + คนอื่นทุกคนได ้ 

Notes search คุณและทีมของคุณสามารถเพิ่มบันทึกยอ่ในโพรไฟล์โดยการใช ้Recruiting Tools ตัวอย่างเชน่ คุณอาจ
เพิ่มเงินเดือนที่ต้องการเป็นบนัทึกย่อได้ คุณสามารถใส่คําหรอืวลใีนตัวกรอง Notes search เพื่อหาโพร
ไฟลผ์ู้สมัครที่มีคําเหล่านัน้อยูใ่นบันทึกยอ่ของตนได ้

Past companies ใชต้ัวกรอง Past companies เพื่อหาผูส้มัครที่มีประสบการณ์การทํางานในอดีตกับบรษัิทที่ระบุ ซึ่งอาจ
มีประโยชน์ ตัวอย่างเชน่ ในกรณีที่คุณตอ้งการค้นหาผู้สมัครที่เคยทํางานกับคู่แข่งของคุณมาก่อนใน
อดตี หรอืหากคุณมีเป้าหมายเป็นผู้สมัครที่มีประสบการณกั์บบรษัิทเฉพาะแหง่หน่ึง ๆ 

Postal code/ Zip 
code 

เพื่อจํากัดรายชื่อผูส้มัครของคุณใหแ้คบลงตามระยะทางจากเขต/อําเภอหรอืจังหวัดหน่ึง ๆ ใหใ้ชต้ัว
กรอง Postal code / Zip code ตัวอย่างเชน่ หากคุณกําลังค้นหาผู้สมัครที่อยู่ในรศัมี 25 ไมล์จากเมือง
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ชื่อตัวกรอง คํานิยามและคําแนะนําในการใชง้าน 

ขนาดเล็ก ตัวกรอง Locations อาจไม่ทราบบรเิวณนัน้เน่ืองจากไม่ใชเ่มืองทีใ่หญพ่อทีจ่ะอยูใ่นผลลพัธ์
ตําแหน่งที่ตัง้ ใหใ้ส่รหสัไปรษณีย์และเลอืกรศัมีจากในดรอปดาวน์ (ระยะทางเป็นไมลจ์ากรหสัไปรษณีย์
ดังกล่าว) 

คุณยังสามารถกรองด้วยประเทศโดยการใชด้รอปดาวน์ Anywhere อีกด้วย 

Profile languages ตัวกรอง Profile languages ใหคุ้ณกรองผลลพัธต์ามภาษาท่ีใชเ้ขียนในโพรไฟล์ของสมาชกิ ซึ่ง
แตกต่างจากตวักรอง Spoken languages เน่ืองจากโพรไฟลส์ามารถสรา้งไดด้้วยภาษาเพียงภาษา
เดียวเท่านัน้ แตส่มาชกิสามารถเพิ่มภาษาพูดและระดบัความสามารถในสว่นภาษาของโพรไฟล์ไดอ้ีก
หลายภาษา 

Projects search ใชต้ัวกรอง Projects search เพื่อจํากัดผลการค้นหาของคุณใหแ้คบลงเหลือแค่ผูส้มัครซึ่งคุณหรอื
เพื่อนรว่มทีมได้บันทึกไว้ในโปรเจคแล้ว  

Project statuses เม่ือคุณหรอืสมาชกิในทีมของคุณเพิ่มผู้สมัครไปยังโปรเจค พวกเขาจะมีสถานะเป็น ใหม่ ตดิตอ่แล้ว ตอบ
กลับแล้ว เก็บถาวรแล้ว หรอืสถานะที่กําหนดเองตามที่ผู้ดูแลระบบของคุณกําหนด คุณสามารถใชต้ัว
กรอง Project statuses เพื่อค้นหาผู้สมัครท่ีมีสถานะตรงกับสถานะตัง้แต่หน่ึงสถานะข้ึนไปได ้

Recently joined 
LinkedIn 

ตัวกรอง Recently joined LinkedIn ชว่ยใหคุ้ณจํากัดผลลัพธข์องคุณใหแ้คบลงเพื่อหาผู้สมัครที่เพิ่ง
เข้ารว่ม LinkedIn ในชว่ง 3 เดือนที่ผ่านมา คุณสามารถเลอืกจากหมวดหมู่ที่มีตัง้แต่ 1 วันถึง 3 เดือน ซึ่ง
จะชว่ยใหคุ้ณหาผู้สมัครที่เคลื่อนไหวและมีแนวโน้มที่จะเพิ่งเข้ารว่มเม่ือเรว็ ๆ น้ีเพราะกําลงัมองหาโอกาส
ใหม่อยู ่ 

Recruiting 
activity 

ตัวกรอง Recruiting activity ใหคุ้ณกรองบุคคลที่เคยมีหรอืไม่เคยมีกิจกรรมการสรรหาว่าจ้างกับทีม
ของคุณ คุณสามารถเลอืก People with แล้วคลิกที่ประเภทกิจกรรมตัง้แต่หน่ึงประเภทข้ึนไปเพื่อดู
บุคคลที่ทีมของคุณเคยทํากิจกรรมเหล่านัน้ด้วย คลิก People without เพื่อกรองบุคคลที่ไม่เคยรว่ม
กิจกรรมกับทีมของคุณ 
ใชด้รอปดาวน์ชว่งเวลาท่ีด้านขวาของตัวกรองเพื่อเลือกเวลาท่ีกิจกรรมนัน้อาจเกิดข้ึน  

Reminders 
search 

ตัวกรอง Reminders search ใหคุ้ณจํากัดผลการค้นหาของคุณใหแ้คบลง อ้างอิงตามคําที่คุณและ
สมาชกิในทีมของคุณเพิ่มเข้าในการแจ้งเตือนสําหรบัผูส้มัครบางรายได ้ตัวอย่างเชน่ คุณอาจสนทนากับ
ผู้สมัครสองสามคนท่ีโปรเจคกําลังจะสิ้นสดุในเดือนมีนาคม ดังนัน้คุณจึงตัง้การแจ้งเตอืนใหต้ิดตามผล
กับผูส้มัครแตล่ะคนในชว่งเวลานัน้ ถ้าคุณใส่มีนาคมในตวักรอง Reminders search ผลการค้นหาจะ
แสดงผูส้มัครเหล่านัน้ 

Reviews search เม่ือคุณแบ่งปันโพรไฟล์กับผูจ้ัดการฝ่ายว่าจ้าง ผู้จดัการฝ่ายว่าจ้างสามารถจะใหค้ะแนนและเพิ่มบันทึก
ย่อคําวิจารณ์ได้ คุณสามารถใส่คําสําคัญในตัวกรอง Reviews search เพื่อหาผูส้มัครซึ่งมีคําที่ระบุนัน้ใน
บันทึกยอ่คําวิจารณ์ของผูจ้ัดการฝ่ายว่าจ้าง  

Schools คุณสามารถกรองโดยอ้างองิตามสถานศึกษาท่ีผูส้มัครเข้าเรยีน คุณสามารถใสช่ื่อสถานศึกษาหรอืเลือก
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ชื่อตัวกรอง คํานิยามและคําแนะนําในการใชง้าน 

จากรายชื่อสถานศึกษาก็ได้ ตวักรองน้ีอ้างอิงตามรายการสถานศึกษาท่ีอยูใ่นส่วนการศึกษาของโพรไฟล์
ของสมาชกิ 

Seniority ตัวกรอง Seniority กําหนดจากระดับตําแหน่งที่สมาชกิมีอยู่ในบรษัิทปัจจุบัน ตัวอย่างเชน่ เพิ่งบรรจุ 
อาวุโส เจ้าของ ผู้บรหิาร หรอือาสาสมัคร หมวดหมู่ Seniority น้ีได้มาจากตําแหน่งงาน 

Skills ตัวกรอง Skills ชว่ยใหคุ้ณสามารถพิมพ์ทักษะหรอืเลือกทกัษะจากรายการทักษะทัว่ไปสาํหรบัตําแหน่ง
งานที่คุณใส่แล้ว ตัวกรองจะมองหาทักษะจําเพาะที่ผูส้มัครได้ระบุไว้อย่างชดัเจนในส่วนทกัษะของโพร
ไฟล ์และยังมองหาคําสําคัญซึง่รวมอยู่ในส่วนที่เก่ียวข้องของโพรไฟล์ที่มีแนวโน้มจะมีการระบุทักษะ
เหล่านัน้อยู่มากที่สดุ 

Spoken 
languages 

ตัวกรอง Spoken languages ชว่ยใหคุ้ณระบุตัวผูส้มัครที่พูดภาษาที่บทบาทของคุณกําหนดได้อย่าง
รวดเรว็ คุณสามารถกรองการค้นหาโดยอ้างอิงตามภาษาพูดและระดบัความสามารถของผู้สมัครได ้

หากคุณเลือกหลายภาษา ระบบจะปฏิบัติการด้วยตัวดําเนินการ Boolean OR ระดบัความสามารถด้าน
ภาษาใชกั้บภาษาที่เลือกทัง้หมด 

Spotlights ตัวกรอง Spotlights ชว่ยใหคุ้ณจัดลําดบัความสําคัญของผู้สมัครที่มีแนวโน้มจะมีปฏิสัมพันธกั์บองค์กร
ของคุณมากกว่า โดยอ้างอิงตามข้อมูลเชงิลึกด้านความสมัพันธแ์ละกิจกรรมจาก LinkedIn  
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ชื่ อตั วกร อง  คํา นิยา มและ คําแ นะ นํา ใ นการ ใ ช้ง า น  

Tags search คุณหรอืสมาชกิในทีมของคุณจะเป็นผู้เพิ่มแท็กในโพรไฟล์เพื่อเน้นคุณลักษณะหรอืทักษะเฉพาะทีผู่้สมัครมี คุณ
สามารถเพิ่มแท็กเพื่อระบุทักษะหรอืประสบการณ์พิเศษ บทบาทที่อาจเหมาะสําหรบัผูส้มัครเป้าหมาย หรอื
คุณลักษณะพิเศษ เชน่ เต็มใจที่จะย้ายทีอ่ยู ่แท็กสามารถใชเ้พื่อระบุความเป็นเจ้าของของผู้สมัครเป้าหมาย 
ปรบัปรุงการค้นหา และใชเ้ป็นจุดข้อมูลอันดบัที่สองเม่ือจบัคู่กับรายละเอียดของแหล่งข้อมูล บางครัง้แท็ก
สามารถสะท้อนสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องปรากฏบนโพรไฟล์ได้ด้วย ตัวอย่างเชน่ ยินดีย้ายที่อยู่ หรอื ใชภ้าษาสเปนได้
คล่องแคล่ว ตัวกรอง Tags search ใหคุ้ณจํากัดผลลัพธอ์า้งอิงใหแ้คบลงตามแท็กที่คุณและทีมของคุณได้เพิ่ม
ในโพรไฟล์ของสมาชกิ 

Year of 
graduation  

ตัวกรอง Year of graduation ทําใหคุ้ณสามารถค้นหาผู้สมัครโดยอ้างอิงตามปีที่จบการศึกษาเท่านัน้ได้ ตัว
กรองน้ีอ้างอิงตามวันที่สิ้นสดุที่ไดร้ะบุสําหรบัสถาบันการศึกษาแต่ละแหง่ซึ่งระบุในส่วนการศึกษาของโพรไฟล์ของ
สมาชกิ 

Years in current 
company 

ตัวกรอง Years in current company ระบุว่าผูส้มัครได้ทาํงานในบรษัิทที่กําลังทําอยูใ่นปัจจุบันน้ีมาแล้วก่ีปี 
อ้างอิงตามวันท่ีเริม่ต้นซึ่งใสไ่ว้ในโพรไฟล์สําหรบันายจ้างปจัจุบันของพวกเขา  

Years in current 
position 

ตัวกรอง Years in current position ระบุว่าผูส้มัครได้ทํางานในตําแหน่งที่กําลังทําอยูใ่นปัจจุบันน้ีมาแล้วก่ีปี 
อ้างอิงตามวันที่เริม่ต้นซึ่งใสไ่ว้ในโพรไฟล์สําหรบัตําแหน่งปจัจุบันของพวกเขา 

Years of 
experience 

ตัวกรอง Years of experience จะคํานึงถึงจํานวนปีทัง้หมดซึ่งผู้สมัครมีประสบการณก์ารทํางาน อ้างอิงตาม
โพรไฟล ์LinkedIn โดยไม่คํานึงถึงอุตสาหกรรมหรอืบรษัิท โดยจะได้มาจากวันที่เริม่ทํางานในตําแหน่งแรกสุดทีใ่ส่
ในส่วนประสบการณข์องโพรไฟล ์
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