
func/ mini publication

วชิาเอกการออกแบบอินเทอร�แอคทีฟแอปพลิเคชัน 
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวทิยาลัยศิลปากร

Design + Tech

issue: 6 December 2021 

2021 UP TO DATE #1202

CEO & Co Founder 
Merchant and Customer Support Manager 
Senior Programmer 
UX/UI Designer

แอ�ม — ศรัณย�  แบ�งกุศลจิต #7 
เอ — วัชราภรณ�  ทาระป�ญญา #8 
ก๋ี — ธัชพิชญ� ชํานาญกิจ #10 
ทิวไผ� — เอกกฤต ฝุ�นเงิน #11
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แอ�ม — ศรัณย� แบ�งกุศลจิต ตําแหน�ง CEO & Co Founder
/ศิษย�เก�าอินเทอร�แอคทีฟแอปพลิเคชัน #07

/Top 3 recommendation resources (qtr.4, 2021)

Google Data Studio
ช�วยให�สามารถตรวจสอบทุกอย�างได�แบบมีหน�า Dash board มีการบอก
ข�อมูลเรยีลไทม� ลดระยะเวลาในการตรวจสอบข�อมูล

fanpagekarma.com
ช�วยให�เก็บอินไซท�ของ Facebook ได�โดยท่ีไม�ต�องไปค�นหาหรอืดูแบบแมน
นวล ใช�ในการวเิคราะห็คู�แข�งและวเิคราะห�ตัวเอง ในมุมของสถิติเชิงลึก เช�น 
Reah , Impression , engagement โดยจะประหยัดเวลาได�มาก แม�นยํา 
และช�วยให�ทําแคมเปญได�อย�างมีประสิทธิภาพ

mandalasystem.com
เป�น Social Listeming ช�วยฟังเสียงของลูกค�า ท่ีพูดถึงแบรนด� ในท้ังมุมดี
มุมเสีย ช�วยวเิคราห� Keyword ว�ามีการพูดถึงมากแค�ไหน ดู Sentiment 
ว�ามีการพูดในมุมไหนบ�าง จํานวนเท�าไร เพื่อใช�วเิคาะห�ประสิทธิของ
แคมเปญ หรอื พฤติกรรมลูกค�า มุมมองท่ีมีต�อแบรนด�ของเรา

/Top 3 last potential search history (qtr.4, 2021)

Metaverse Trend 2022

Virtual Influencer Marketing

Decentralized Finance

/Stay connect: facebook.com/EclipsesAura 
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https://datastudio.google.com/
https://www.fanpagekarma.com/
http://mandalasystem.com
http://facebook.com/EclipsesAura
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เอ — วัชราภรณ�  ทาระป�ญญา ตําแหน�ง Merchant and Customer Support Manager
/ศิษย�เก�าอินเทอร�แอคทีฟแอปพลิเคชัน #08

/Top 3 recommendation resources (qtr.4, 2021)

flaticon.com
ทําให�สไลด�ไม�เครยีด และเห็นภาพ

medium.com
อ�านเรือ่งราวใหม�ๆ แนวคิดใหม� ผ�าน blog

blockdit.com
เอาไว�อัปเดตเทรนด� และแนวคิด

/Top 3 last potential search history (qtr.4, 2021)

Essential skills in 2022

Customer journey mapping

OKR

/Stay connect: linkedin.com/watcharaporn-tarapanya
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http://www.flaticon.com
http://www.medium.com
http://www.blockdit.com
https://www.linkedin.com/in/watcharaporn-tarapanya-b95410b1


3

ก๋ี — ธัชพิชญ� ชํานาญกิจ ตําแหน�ง Senior Programmer
/ศิษย�เก�าอินเทอร�แอคทีฟแอปพลิเคชัน #10

/Top 3 recommendation resources (qtr.4, 2021)

80.lv
ใช�สําหรับ Update เทคโนโลยีและเทคนิคท่ีเป�นท่ีนิยม

users.cg.tuwien.ac.at/zsolnai
Website รวบรวมงานวจิัย ใช�สําหรับศึกษาและค�นหาวธีิการ 
พัฒนางานในรูปแบบใหม� ๆ

mediapipe.dev
Website งานวจิัยต�างๆ ของ Google รวบรวมเก่ียวกับ Machine 
Learning และ Image processing

/Top 3 last potential search history (qtr.4, 2021)

Blockchain

Blockchain Game

DeFi

/Stay connect: twitter.com/TChumnankit  
and: facebook.com/ceangee
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http://www.80.lv
http://users.cg.tuwien.ac.at/zsolnai
http://www.mediapipe.dev
https://twitter.com/TChumnankit
http://facebook.com/ceangee
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ทิวไผ� — เอกกฤต ฝุ�นเงิน ตําแหน�ง UX/UI Designer
/ศิษย�เก�าอินเทอร�แอคทีฟแอปพลิเคชัน #11

/Top 3 recommendation resources (qtr.4, 2021)

awwwards.com/collections
เอาไว�ศึกษาเทคนิคการออกแบบเว็บไซต�ท่ีน�าสนใจท้ังแง� Coding และ 
Visual เป�นเว็บท่ีรวบรวมผลงานท่ีได�รางวัล Site of The Day จากท่ัวโลก 
ทําให�เห็นการออกแบบท่ีหลากหลาย

mindsparklemag.com
หาไอเดียและอัพเดทงาน Visual Design ท่ีกําลังเป�นเทรนด�

/Top 3 last potential search history (qtr.4, 2021)

ux empathy

metaverse

webgl

/Stay connect: https://ekkrit.design 
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mobbin.design
ดู Mobile Pattern และ Flow การใช�งานเวลาต�องออกแบบ UX/UI 
สําหรับแอปพลิเคชันบนมือถือ

http://www.awwwards.com/collections
http://www.mindsparklemag.com
https://ekkrit.design
http://www.mobbin.design
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