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ต�นน้ํา — เมธิรา เด�นธงชัย ตําแหน�ง Fullstack Developer
/ศิษย�เก�าอินเทอร�แอคทีฟแอปพลิเคชัน #13

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

Youtube: Zinglecode
Channel สอนเขยีนโปรแกรม ไม�ต�องมีพื้นฐานก็สามารถเข�าใจได� ผู�สอนมี
น้ําเสียงท่ีน�าสนใจ เน้ือหาเข�าใจง�าย

Line Developers TH Blog
รวมบทความเก่ียวกับเทคนิคหรอืวธีิการพัฒนาผลงานต�าง ๆ  
ท่ีใช�ร�วมกับไลน�

Podcast: คําน้ีดี
Podcast สอนภาษาอังกฤษ ฟังสนุก มีการยกตัวอย�างประโยค 
ร�วมกับสถานการณ� ทําให�สามารถจําได�ง�าย และใช�ได�ถูกต�องมากขึน้

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

How to return .xml file in 
Laravel

How to create an HTTPS 
server in Node.js

HTTP Status Code

/Stay connect: instagram.com/tonamz
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https://www.youtube.com/channel/UCt9JGLXSp5EMfe99djsvmiw
https://medium.com/linedevth
https://thestandard.co/podcast_channel/knd/
https://www.instagram.com/tonamz/


2

นอฟ — ชาญวทิย� ชีวะธรรม ตําแหน�ง UX/UI Designer
/ศิษย�เก�าอินเทอร�แอคทีฟแอปพลิเคชัน #12

nngroup.com
เว็บไซต�ท่ีรวมท้ัง Article, Video ท่ีให�ความรู�เก่ียวกับ UX  
ต้ังแต� Basic ไปจนถึง Advance

uxdesign.cc
รวบรวมบทความ หรอืส่ือต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับงาน UX และ UI

instagram.com/figma
อัพเดทการใช�งานใหม� ๆ Tips Tricks หรอื Plugin ต�าง ๆ  
ท่ีจะมาช�วยในการใช�งาน Figma ให�ดย่ิีงขึน้

building a design system in 
figma

empathy in customer service

ux design artifacts

/Stay connect: smrnstr.design & instagram.com/smrnstr
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/Top 3 recommendation resources (qtr.4, 2021) /Top 3 last potential search history (qtr.4, 2021)

https://nngroup.com
https://uxdesign.cc
https://instagram.com/figma
http://www.smrnstr.design
https://instagram.com/smrnstr
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อิง — ทิพย�สุดา กาญจนวชิานนท� ตําแหน�ง UX/UI Designer
/ศิษย�เก�าอินเทอร�แอคทีฟแอปพลิเคชัน #13

lawsofux.com
เว็บไซต�ท่ีรวบรวมแหล�งข�อมูลการออกแบบ UX ท่ีได�จากการศึกษา
จิตวทิยา มีการสรุปภาพรวม และประเด็นสําคัญในหัวข�อต�าง ๆ และ
รวบรวมบทความจากนักออกแบบให�อ�านเพิ่มเติมอีกด�วย

Youtube: Mizko
สอนเก่ียวกับการใช� Figma พื้นฐานการออกแบบ UI  
และการสร�าง Design System ท่ีนํามาปรับใช�กับการทํางานได� 
เป�นคลิปส้ัน ๆ เข�าใจง�าย ใช�เวลาไม�นาน

How to Create SEO Optimized 
Sitemap

CX Design with Usability 
Principles

What is ProtoPie used for?

/Stay connect: instagram.com/ainging.t
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uigoodies.com
เว็บไซต�ท่ีรวบรวม Resources สําหรับงานออกแบบ ช�วยให�หาเครือ่งมือ 
ท่ีสามารถใช�กับการออกแบบ UI ได�ง�ายขึน้

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

https://lawsofux.com
https://www.youtube.com/channel/UCZJkZy008cQjqkJeKpJu8tA
https://www.instagram.com/ainging.t/
https://uigoodies.com
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ชัด — ชัทชาคร ต้ังสินม่ันคง ตําแหน�ง Software Engineer
/ศิษย�เก�าอินเทอร�แอคทีฟแอปพลิเคชัน #5

raywenderlich.com
รวม Tutorial เขยีนโปรแกรมบน iOS ต้ังแต�ขั้นพื้นฐานไปจนถึง 
ระดับยาก ๆ

Youtube: Lets Build That App
สอนเข�าใจง�าย ทําตามได�ไม�ยาก แนะนําเทคนิคการเขยีนได�ดี

cocoacontrols.com
รวม UI LibraLibrary สามารถเลือกโหลดไปใช�กับโปรเจคได�

cannot get email credential 
sign in with apple 

flutter authentication sign in 
with apple

sign in with apple server to 
server notification endpoint 

/Stay connect: instagram.com/chatchakorn_t
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/Top 3 recommendation resources (2021) /Top 3 last potential search history (2021)

https://raywenderlich.com
https://www.youtube.com/c/LetsBuildThatApp
https://cocoacontrols.com
https://www.instagram.com/chatchakorn_t/
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