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บริการวิชาการ อาคารบริการ ศาสตราจารย์.มล.
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มิถุนายน 2559;ห้องประชุมบริการวิชาการ อาคารบริการ ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล ชั้น15. หน้า1-19.
ไผทพันธุ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา, นัฏฐิกา สุนทรธนผล. การศึกษา“ปั๊ดก่าน”ในวงปี่พาทย์มอญหงสาวดี
ศูนย์วัฒนธรรมมอญ บ้านวังกะ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุร.ี เอกสารรายงาน
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4. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการใช้ดนตรี ทุนงบประมาณรายได้
บําบัดในประเทศไทย A Study of the Music คณะศิลปกรรมศาสตร์

ปีงบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รับทุน
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)
หัวหน้าโครงการ
2556

Therapy in Thailand.

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ทุนอุดหนุนการวิจัย
จากเงินรายได้
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

งานวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของการใช้เสียง
2558
ทํานองและจังหวะผ่านเครื่องดนตรีเปียโนที่มี
ผลต่อ ความจําของเด็กบกพร่องทางการ
เรียนรู้ THE EFFECT OF MELODY AND
RHYTHM IN PIANO MUSIC ON RECALL
OF LEARNING DISORDER CHILDREN
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของนิสิต ทุนงบประมาณรายได้ 2560
ต่อการจัดการเรียนการสอนผ่าน Google
คณะศิลปกรรมศาสตร์
Classroom รายวิชาประวัติดนตรีตะวันตก
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

งานวิจยั เรื่ องผลการจัด
กิจกรรมทางดนตรี ที่มีต่อ
ความรู ้สึกของผูส้ ู งอายุแผนก
ผูป้ ่ วยนอก
กรณี ศึกษา
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

ทุนงบประมาณรายได้ 256
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

หัวหน้าโครงการ

หัวหน้าโครงการ

หัวหน้าโครงการ

