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บทบรรณำธิกำร 

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ฉบับนี้ เป็นฉบับที่สอง เนื้อหาของ
บทความจะประกอบไปด้วยบทความวิชาการและบทความวิจัย จ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ “การประยุกต์ใช้งาน
วงจรควบคุมการป้อนกลับโดยใช้การควบคุมค่าเฉลี่ยของโหมดกระแสที่มีความคงทนส าหรับวงจรคอนเวอร์
เตอร์แบบสามระดับ, การศึกษาคุณสมบัติงานเชื่อมในผลิตภัณฑ์ซีลายน์เพ่ือเพ่ิมผลผลิต , การควบคุมปริมาณ
การจัดเก็บแม่สี:กรณีศึกษาโรงงานผลิตหนังเทียมตัวอย่าง , อุปกรณ์ทดสอบโหลดส าหรับตู้สวิทช์บอร์ด และ 
การพัฒนาโมบายเกมแอพพลิเคชันส านวนสุภาษิตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์”  

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ อ่านทุกท่าน และขอขอบคุณที่ ท่านผู้ อ่านได้ให้ความสนใจ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ส าหรับผู้อ่านที่มีความประสงค์จะเสนอแนะ
หรือมีค าติชมประการใด โปรดให้ความเห็นหรือทักท้วงตามท่ีอยู่ของกองบรรณาธิการ ยินดีตอบรับทุกความคิด
เห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 

   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

ดร.ฐิติพร  กรัยวิเชียร       

บรรณาธิการวารสาร   



สำรบัญ 
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บทความวิจัย 
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21-29 การควบคุมปริมาณการจัดเก็บแม่สี:กรณีศึกษาโรงงานผลิตหนังเทียมตัวอย่าง 
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ปณต ศรีภครัชต์, จีระศักดิ์ บุญโชติ, นุชทิตา สุทธิสินทอง, บัญชา ศรีวิโรจน ์

38-49 การพัฒนาโมบายเกมแอพพลิเคชันส านวนสุภาษิตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
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