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อีฟ — ชลธิชา นันทพานิช ตําแหน�ง Marketing/ UX&UI/ Project Manager
/ศิษย�เก�าอินเทอร�แอคทีฟแอปพลิเคชัน #7

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

Microsoft Clarity
Heat map & screen recording ตัวช�วยทําแผนภูมิความร�อน (นําเสนอ
ข�อมูลแนวโน�มหรอืความสัมพันธ�ผ�านความเข�มข�นของสีท่ีแสดงข�อมูลเชิง
ปรมิาณหรอืข�อมูลความถี่) และตัวช�วยบันทึกหน�าจอ

hotjar.com
Heat map & screen recording อีก 1 ตัวท่ีน�าสนใจ

ahrefs.com
SEO Rank tracker ตัวช�วยติดตามลําดับของการปรับแต�ง (SEO) 
เพื่อตอบโจทย�การไต�อันดับผลการค�นหา

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

Core web vitals

Website Experimentation

SEO Checklists

/Stay connect: facebook.com/everykt
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https://clarity.microsoft.com/
https://hotjar.com/
https://ahrefs.com/
https://www.facebook.com/everykt
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อาย — จุฬารัตน� ชานันโท ตําแหน�ง Graphic Designer
/ศิษย�เก�าอินเทอร�แอคทีฟแอปพลิเคชัน #12

behance.net
รวมงานออกแบบเลือกดูได� โดยส�วนตัวเน�นดูเป�นแนว Ref  
และ KV (Key Visual) หาไอเดียใหม� ๆ แปลก ๆ มาใช�กับงานท่ีทําอยู�

designspiration.com
ดูงานออกแบบ โดยส�วนตัวคิดว�าส�วนมากเป�นงาน ผลิตภัณฑ� งานปริน้  
แต�สามารถดูการจัดวาง Text ของงานในเว็บน้ีแล�วลองเอามาเล�นดูได�

awwwards.com
งานส�วนใหญ�ไปทาง UX/UI Design แต�สําหรับกราฟิกก็สามารถดูแล�ว
เอามาดัดแปลงกับงานพวก Ads ได� หรอืเรือ่งการจัดวางท่ีนํามาใช� 
กับงานกราฟิกให�ดูมีมิติขึน้

design brand identity

graphic typography

key visual kv

/Stay connect: linkedin.com/in/jurarat-chanantho
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/Top 3 recommendation resources (qtr.4, 2021) /Top 3 last potential search history (qtr.4, 2021)

https://www.behance.net/
https://www.designspiration.com/
https://www.awwwards.com
http://linkedin.com/in/jurarat-chanantho-b43140169
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เต�า — นัฐพล ขันธ�ทอง ตําแหน�ง Project Manager
/ศิษย�เก�าอินเทอร�แอคทีฟแอปพลิเคชัน #12

taiga.io
Project Management Tools ท่ีช�วยให�ติดตามการทํางานได�อย�างต�อ
เน่ือง ช�วยจัดลําดับความสําคัญของงาน ช�วยให�ทํางานได�ในเวลาส้ัน ๆ 
ภายใต� Kanban และ Scrum Framework

flutter.dev
Cross-Platform Framework ท่ีใช�ในการพัฒนา Native Mobile 
Application (Android/iOS) พัฒนาโดยบรษัิท Google Inc. โดยใช�
ภาษา Dart ในการพัฒนา ท่ีมีความคล�ายกับภาษา C# และ Java

Low Code Platform

Flutter

Tailwind CSS

/Stay connect: instagram.com/nattapon_kid
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mendix.com
เครือ่งมือในการพัฒนา Application ในแบบ Agile ท่ีเน�นความรวดเร็ว
เป�นหัวใจสําคัญ ถือเป�นแนวทางใหม�ในการพัฒนาระบบเม่ือเทียบกับการ
พัฒนาแบบเดิม ท่ีต�องใช�เวลาหลักเดือน เม่ือใช� Low code อาจจะทําได�ใน
เวลาเพียงไม�ก่ีวัน ก็สามารถเห็นภาพและทดสอบการใช�งานได�แล�ว

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

https://www.taiga.io/
https://flutter.dev/
https://www.instagram.com/nattapon_kid/
https://www.mendix.com/
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ตังเม — ธัญญลักษณ� เลิศพรหมกุล ตําแหน�ง UX/UI Designer
/ศิษย�เก�าอินเทอร�แอคทีฟแอปพลิเคชัน #13

Figma
เป�นโปรแกรมสําหรับการออกแบบท่ีทําให�สามารถทํางานกับคนในทีมง�ายย่ิงขึน้ 
และยังเป�น Tool ออนไลน�ท่ีสะดวกต�อการใช�งาน สามารถ Create Prototype 
เพื่อทํา Demo ได� สามารถดาวน�โหลด Plugin ต�าง ๆ เพื่อช�วยในการออกแบบ 
และยังมีฟังก�ชัน Community ท่ีสามารถค�นหางานดีไซน�ดี ๆ ได�จากท่ัวโลก

Youtube: Figma
เป�นช�อง Youtube ของ Figma ท่ีแนะนําวธีิใช�งานท่ีดี การวางโครงสร�างของ
งานออกแบบให�เหมาะสมและง�ายต�อการพัฒนา ขั้นตอนการทํางานท่ีดี  
และยังมีการแนะนํา Plugin ท่ีจะมาช�วยให�การทํางานดีย่ิงขึน้

Material Design และ Design Systems Repo
เป�นเว็บท่ีมีตัวอย�างการทํา Design System ท่ีดี ซึ่งการวางรากฐาน 
ของการออกแบบเป�นส่ิงสําคัญ ทําให�เราคิดต�อ หรอืพัฒนางานดีไซน� 
ไปในทิศทางเดียวกันได�

analytics conversion 
dialogflow

design token best practice

how to create figma plugin

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

https://www.figma.com/
https://www.youtube.com/c/Figmadesign
https://material.io/design
https://designsystemsrepo.com/design-systems/
https://www.instagram.com/ttangmayeiei/
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