ประกาศคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง
การให้ ทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ/งานสร้ างสรรค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ บคุ ลากรของคณะดุริยางคศาสตร์ ก้าวสู่ตาแหน่งทางวิชาการ และสอดรับ
กับการประกันคุณภาพการศึกษา ดุริยางคศาสตร์ จึงกาหนดให้ มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการผลิตผลงานทาง
วิชาการ โดยมีหลักเกณฑ์การสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ จากเงินรายได้ ของคณะดุริยางคศาสตร์
ดังนี ้
1. ลักษณะผลงานทางวิชาการที่สนับสนุน
1.1 ตารา เอกสารทางวิชาการที่ รวบรวมอย่างเป็ นระบบ อาจเขี ยนเพื่ อตอบสนองเนื อ้ หาทัง้ หมดของ
รายวิชาหรื อเป็ นส่วนหนึ่งของวิชาหรื อหลักสูตรก็ ได้ โดยมี การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ความรู้ ที่ เกี่ ยวข้ อง และ
สะท้ อนให้ เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา
1.2 หนังสือ เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการหรื อผู้อ่านทัว่ ไป โดยไม่
จาเป็ นต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดของหลักสูตรหรื อต้ องนามามาประกอบการเรี ยนการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ทังนี
้ ้
จะต้ องเป็ นเอกสารที่เรี ยบเรี ยงขึ ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มนั่ คงและให้ ทศั นะของผู้เขียนที่สร้ าง
เสริมปั ญญาความคิด และสร้ างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้ แก่สาขาวิชานันๆ
้ หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
1.3 ผลงานวิจัยฉบั บสมบู รณ์ เป็ นผลงานวิจัยที่เสร็ จสมบูรณ์ และไม่เคยจัดพิมพ์ หรื อเผยแพร่
จาหน่าย หรื อได้ รับทุทสนับสนุนการจัดพิมพ์จากที่อื่นมาก่อน
1.4 เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคาสอน ผลงานทางวิชาการที่ใ ช้ ประกอบการสอน
วิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่ส ะท้ อนให้ เห็นเนือ้ หาวิชาและวิธีการสอนอย่ างเป็ นระบบ
จัดเป็ นเครื่ องมือสาคัญของผู้สอนในการใช้ ประกอบการสอน
1.5 ผลงานวิชาการและงานสร้ างสรรค์ ในลักษณะอื่นๆ อาทิ สื่อวิดิทศั น์ โน้ ตเพลงรวมเล่ม การ
วิเคราะห์สงั เคราะห์งานวิจยั และบทความทางวิชาการ จุลสารฯลฯ
2. คุณสมบัตขิ องผู้ขอรั บทุน
2.1 เป็ นคณาจารย์ประจา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.2 ผู้เสนอผลงานจะต้ องไม่อยูใ่ นระหว่างลาศึกษาต่อ
2.3 ผู้เสนอผลงานต้ องไม่ติดค้ างการได้ รับทุนสนับสนุนในลักษณะนี ้ จากแหล่งทุนต่างๆ
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3. การสมัครขอรับทุน
3.1 จัดทาเอกสารนาส่ง จานวน 1 ชุด พร้ อมใบเสนอราคาค่าตีพิมพ์ผลงาน
3.2 จัดส่งเอกสารผลงานทางวิชาการที่ขอรับทุนสนับสนุน จานวน 2 ชุด
4. งบประมาณการจัดสรร
สนั บ สนุ น การตี พิ ม พ์ ในวงเงิ น 500,000 บาทต่ อ ปี หรื อ ขึ น้ กั บ ความเห็ น ชอบของที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารของคณะดุริยางคศาสตร์
5. เงื่อนไขการรับทุน
5.1 หากผลงานทางวิชาการที่เสนอขอทุน เป็ นผลงานที่ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั /งานสร้ างสรรค์จากแหล่ง
ทุนภายนอก ขอให้ มีหนังสือยืนยันเรื่ องลิขสิทธิ์ในการนาผลงานดังกล่าวมาตีพิมพ์เผยแพร่ จากแหล่ง
ทุนที่สนับสนุนงบประมาณการวิจยั /งานสร้ างสรรค์
5.2 หากเป็ นผลงานที่ไม่เคยผ่านระบบการพิจารณาของผุ้ทรงคุณวุฒิ ทางคณะฯจะนาผลงานทางวิชาการ
นันให้
้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิพิจารณาตามขันตอน
้
และรวบรวมผลการพิจารณาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะฯพิจารณาต่อไป
5.3 หากผลงานที่เสนอขอมีผ้ รู ่วมสนับสนุนการตีพิมพ์ จะได้ รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
6. สิทธิประโยชน์ จากการจัดพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
ผลประโยชน์ที่เกิดจาก การจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ให้ เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้ วยการดาเนินการด้ านทรัพย์สินทางปั ญญา ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2549
7. การติดต่ อสอบถาม
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ นางปนัดดา กุลพานิช ฝ่ ายวิชาการและวิจยั คณะดุริยางค
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร.02-880-7957 หรื อ download แบบเสนอขอทุนสนับสนุนได้ จาก
http://www.music.su.ac.th
ทัง้ นี ้ การดาเนินการใดๆที่ เ กี่ ยวข้ อง ซึ่ง มิ ไ ด้ กาหนดไว้ หรื อมิ ไ ด้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ นี ้ ให้ อยู่ใ น
ดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

(อาจารย์ ดาริห์ บรรณวิทยกิจ)
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์

