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จดัการผูใ้ช ้Recruiter ในศนูยบ์ญัช ี

ในฐานะผูดู้แลของ LinkedIn Recruiter คุณมีหนา้ทีร่บัผดิชอบในการจดัการสทิธิเ์ขา้ถงึของผูใ้ชต่้อสญัญา Recruiter ของคุณ 

เอกสารเคล็ดลบันีแ้สดงพืน้ฐานของการจดัการสทิธิเ์ขา้ถงึ Recruiter ของผูใ้ชโ้ดยใช ้ศูนยบ์ญัช ี

 

ประเภทบทบาท 
 

บทบ

าท 

 
ความสามารถ 

หลกัส าค ั

ญ  

ใบอนุญ

าต 

 
สทิธิ ์

ผูดู้แล 
Dashboard 
Manager 

• ไปทีห่นา้แรก 

• สรา้งโปรเจค 

• ดูโพรไฟล ์

• ใหค้ าตชิมเกีย่วกบัโพรไฟล ์

• ประกาศรบัสมคัรงาน 

• จดัการผูใ้ช ้

• เปลีย่นการตัง้ค่าของสญัญา 

ผูส้รา้งโปรเจคการว่

าจา้ง 

ผูเ้ขา้ดูประกาศสาธารณะ + 

ผูดู้แลการตัง้ค่าผลติภณัฑ ์
+ ผูดู้แลศูนยบ์ญัช ี

ผูจ้ดัการฝ่ายจา้งง

าน 
• ไปทีห่นา้แรก 

• ท างานรว่มกนัและตรวจสอบรายชือ่ผูส้

มคัรดว้ยโปรเจคแบบใชร้ว่มกนั 

ผูป้ระสานงานดา้นก

ารว่าจา้ง 

 

ผูดู้แลของ 
Recruiter 

• ไปทีห่นา้แรก 

• สรา้งโปรเจค 

• คน้หาทัง้เครอืข่าย LinkedIn 

• ดูโพรไฟล ์

• ใหค้ าตชิมเกีย่วกบัโพรไฟล ์

• ส่งขอ้ความ InMail 

• ประกาศรบัสมคัรงาน 

• จดัการผูใ้ช ้

• เปลีย่นการตัง้ค่าของสญัญา 

ผูส้รา้งโปรเจคการว่

าจา้ง 

ผูค้น้หาใน Recruiter + 

ผูเ้ขา้ดูประกาศสาธารณะ + 

ผูดู้แลการตัง้ค่าผลติภณัฑ ์
+ ผูดู้แลศูนยบ์ญัช ี
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ผูใ้ช ้Recruiter • ไปทีห่นา้แรก 

• สรา้งโปรเจค 

ผูส้รา้งโปรเจคการว่

าจา้ง 

ผูค้น้หาใน Recruiter + 

ผูเ้ขา้ดูประกาศสาธารณะ 

 • คน้หาทัง้เครอืข่าย LinkedIn   

 • ดูโพรไฟล ์   

 • ใหค้ าตชิมเกีย่วกบัโพรไฟล ์   

 • ส่งขอ้ความ InMail   

 • ประกาศรบัสมคัรงาน   

ก าหนดเอง เลอืก ก าหนดเอง 

และเลอืกจากรายการหลกัของใบอนุญาตและส่วนเสรมิเพือ่มอบหมายสทิธิท์ีไ่ม่ไดจ้ดัอยู่ในบทบาทใดเหล่

านีเ้ลย 
 

เขา้ถงึศนูยบ์ญัชผี่าน Recruiter  

1. ลงชือ่เขา้ใช ้Recruiter 

2. วางเคอรเ์ซอรข์องคุณเหนือรูปโพรไฟลข์องคุณทีมุ่มข

วาบนของหนา้ใดก็ตามของ Recruiter 

3. คลกิ ศูนยบ์ญัช ี
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ดแูละจดัการผูใ้ช ้

ใน ศูนยบ์ญัช ีทีใ่ต ้บุคคล > ผูใ้ช ้คุณสามารถดแูละจดัการผูใ้ชปั้จจบุนั รวมถงึใหส้ทิธิเ์ขา้ถงึ Recruiter แกผู่ใ้ชร้ายใหม ่ๆ 

ได ้ทีด่า้นบนสุดของหนา้จอคอืภาพรวมของใบอนุญาตของผลติภณัฑใ์นบญัชขีองคุณและลกัษณะการจดัสรรในปัจจบุนั 

ใชล้งิก ์ก่อนหน้า และ ถดัไป เพ่ือดูใบอนุญาตของผลติภณัฑข์องคุณทัง้หมด 

เชญิแลว้: น่ีคอืจ านวนของผูใ้ชท้ีม่ ี

มอียู่: น่ีคอืจ านวนของ 

ใบอนุญาตทีถู่กเลกิมอบหมาย 

ไดร้บัเชญิ 

แต่พวกเขายงัไม่ไดเ้ปิดใชง้านใบอนุญาตของตน 

ใชปุ้่ มนีเ้พือ่ยอ้นกลบัไปที ่

Recruiter 
 

 
เปิดใชง้านแลว้: 

น่ีคอืจ านวนของผูใ้ชท้ีเ่คยไดร้บัเชญิและเคยเปิดใชง้านใบอ

นุญาตของตนแลว้ 

 
 

ทีด่า้นลา่งสว่นสรุปของใบอนุญาตของผลติภณัฑข์องคุณ คุณจะเห็นรายชือ่ผูใ้ช ้
 

กรองผูใ้ชต้าม ประเภทใบอนุญาต, 

สถานะใบอนุญาต และสถานะโปรเจค 

ดูสถานะของใบอนุญาตแต่ละใบทีถู่กมอบห

มายไป 
ใชปุ้่ มนีเ้พือ่เพิม่ผูใ้ช ้

 

 
ดูผูใ้ชแ้ต่ละรายและประเภทใบอนุญาตพรอ้มส่

วนเสรมิท่ีมอบหมายไป 

คลิก จุดไข่ปลา (…) เพือ่ท าการด าเนินการกบัผูใ้ช ้เชน่ 

การมอบหมายใบอนุญาตอกีคร ัง้หรอืการเปลีย่นสทิธิผ์ูใ้ช ้
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เพิม่ผูใ้ช ้

มสีองวธิใีนการเพิม่ผูใ้ชท้ีใ่ตเ้มนู เพิม่ผูใ้ช ้ใน 

ศูนยบ์ญัช:ี 

1. เพิม่ผูใ้ชต้ามอเีมล: 

ใชต้วัเลอืกนีส้ าหรบัการเพิม่ผูใ้ชเ้ป็นรายบุคคลหรอืเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 

2. เพิม่ผูใ้ชต้าม CSV: ใชต้วัเลอืกนีส้ าหรบัการเพิม่กลุ่มขนาดใหญ่ (100+) ของ 
  ผูใ้ช ้  

 
เพิม่ผูใ้ชต้ามอเีมล (แนะน า) 

1. คลกิ เพิม่ผูใ้ช ้> 

เพิม่ผูใ้ชต้ามอเีมล 

2. เพิม่อเีมลของผูใ้ชท้ีคุ่ณตอ้งการเชญิโ

ดยคัน่แต่ละอเีมลดว้ยเครือ่งหมายลกู

น ้า 

3. คลกิปุ่ม เพิม่ 

4. เลอืกหน่ึงรายการจากบทบาททีก่ าหนดไว ้

ล่วงหนา้หรอืก าหนดบทบาทเอง 

ดูขอ้มูลอา้งองิจากตารางดา้นบนเพือ่ชว่ย

ก าหนดบทบาททีท่ีจ่ะมอบหมาย 

5. คลกิ ยนืยนั 
 

 

 

เพิม่ผูใ้ชต้าม CSV: ดาวนโ์หลดเทมเพลต CSV 

1. คลกิ เพิม่ผูใ้ช ้> เพิม่ผูใ้ชต้าม CSV 

2. คลกิ ดาวนโ์หลดเทมเพลต CSV จากหนา้ต่างป๊อปอพั 

3. เปิดเทมเพลตทีด่าวนโ์หลดใน Microsoft Excel หรอืแอปพลเิคชนัแกไ้ขขอ้ความ เชน่ Microsoft Notepad 

จากน้ันคุณสามารถป้อนขอ้มูลส าหรบัผูใ้ชแ้ต่ละรายทีคุ่ณตอ้งการจะเพิม่ได ้
 

 

ขณะแกไ้ขเทมเพลต CSV ใหป้ฏบิตัติามแนวทางเหล่านี:้ 

• ทุกขอ้มูลทีป้่อนตอ้งมอีเีมลรวมอยู่ 

• ชือ่เป็นขอ้มูลท่ีไม่บงัคบั แต่ขอแนะน าเป็นอย่างย่ิง 

• เชญิผูใ้ชใ้หม่ ๆ มายงั Recruiter ดว้ยขอ้มูลทีป้่อนของ ก าลงัใชง้าน ใตใ้บอนุญาตทีคุ่ณตอ้งการจะมอบหมายใหพ้วกเขา 

• หากคุณใชโ้ปรแกรมแกไ้ขขอ้ความ ใหเ้พิม่บรรทดัส าหรบัผูใ้ชแ้ต่ละรายและคัน่ค่าต่าง ๆ ดว้ยเครือ่งหมายลูกน ้า 
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เพิม่ผูใ้ชต้าม CSV: อพัโหลดไฟล ์CSV 

1. คลกิ เพิม่ผูใ้ช ้> เพิม่ผูใ้ชต้าม CSV 

2. คลกิ อพัโหลด CSV ในหนา้ต่างป๊อปอพั 

3. เลอืกไฟล ์CSV ทีจ่ะอพัโหลดจากคอมพิวเตอรข์องคุณและคลกิ เปิด หรอื เลอืก 

4. เมือ่เสรจ็สมบูรณ ์คุณจะไดร้บัการแจง้เตอืนทีแ่จง้ใหคุ้ณทราบว่าการอพัโหลดน้ันส าเรจ็หรอืลม้เหลว 

สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้หลงัจากไฟล ์CSV ของคุณถูกอพัโหลดแลว้: 

• เราจะประมวลผลไฟล ์ตรวจสอบขอ้ผดิพลาด และแจง้เตอืนคุณหากคุณตอ้งอพัเดทขอ้มูล 

• เราจะส่งอเีมลถงึผูใ้ชท้ีคุ่ณเพิม่ไวเ้ป็น เชญิแลว้ พรอ้มค าแนะน าเกีย่วกบัวธิเีปิดใชง้านบญัชขีองพวกเขา 

หากผูใ้ชถู้กเพิม่เป็นผูใ้ชท้ี ่ก าลงัใชง้าน อเีมลตอ้นรบัจะไม่ถูกส่ง 

• ผูใ้ชท้ี ่ก าลงัใชง้าน ทีคุ่ณเพิม่เขา้มาใหม่ปรากฏในแท็บ ผูใ้ช ้ของบญัชผีูดู้แลของคุณโดยมสีถานะเป็น 

เปิดใชง้านแลว้ ผูใ้ชท้ีไ่ดร้บัเชญิจะมสีถานะเป็น เชญิแลว้ 

หลงัจากทีพ่วกเขาลงทะเบยีนและเปิดใชง้านบญัชขีองตนแลว้ สถานะของพวกเขาจะเปลีย่นเป็น เปิดใชง้านแลว้ 
 

แกไ้ขใบอนุญาตของผูใ้ชท้ีม่อียู่แลว้ 

คุณสามารถเปลีย่นแปลงสิง่ทีผู่ใ้ชส้ามารถท าไดใ้น Recruiter 

ไดโ้ดยการเปลีย่นใบอนุญาตและส่วนเสรมิทีพ่วกเขาไดร้บัมอบหมาย 
 

1. คลกิ จุดไข่ปลา (…) ถดัจากผูใ้ชท้ีเ่หมาะสม 

2. คลกิ จดัการใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. เลอืกบทบาทใหม่หรอืก าหนดบทบาทเอง 

4. คลกิ ยนืยนั 
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มอบหมายใบอนุญาตอกีคร ัง้ 

คุณสามารถถา่ยโอนโปรเจค, งาน, เทมเพลต InMail 

และการสนทนาปัจจบุนัของผูใ้ชร้ายหน่ึงไปยงัสมาชกิอกีรายหน่ึงของทมีคุณไดโ้ดยการมอบหมายใบอนุญาตอกีคร ัง้ 

เมือ่คุณมอบหมายใบอนุญาตอกีคร ัง้ 

โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจถงึความต่อเน่ืองในการสือ่สารและความสมัพนัธท์ีส่รา้งขึน้กบัผูส้มคัรเป้าหมายและสานต่องานทีเ่สรจ็

สิน้ไปกอ่นหนา้นีใ้น Recruiter 

1. คลกิ จุดไข่ปลา (…) ถดัจากผูใ้ชท้ีเ่หมาะสม 

2. คลกิ มอบหมายอกีคร ัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. คน้หาตามชือ่หรอือเีมลส าหรบับุคคลท่ีจะไดร้บัมอบ

หมายใบอนุญาต 

• หมายเหตุ: หากผูร้บัเป็นผูใ้ชใ้หม่ 

คุณจะตอ้งป้อนอเีมลและผูใ้ชจ้ะไดร้บัอเีมลใหเ้ปิดใ

ชง้านใบอนุญาตของตน 

4. คลกิ มอบหมายอกีคร ัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พกัใบอนุญาต 

คุณสามารถพกัใบอนุญาตไดเ้มือ่คุณตอ้งการปิดใชง้านผูใ้ชปั้จจบุนัแต่ยงัไมพ่รอ้มจะมอบหมายใบอนุญาตอกีคร ัง้ใหส้มาชกิ

รายอืน่ของทมีคุณ 

1. คลกิ จุดไข่ปลา (…) ถดัจากผูใ้ชท้ีเ่หมาะสม 

2. คลดิ พกั 


