ประกาศคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง
การให้ ทุนสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิชาการและงานสร้ างสรรค์
ในประเทศและต่ างประเทศ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ บคุ ลากรของคณะดุริยางคศาสตร์ เพิ่มพูนประสบการณ์ และขยายผลงาน
ด้ านดนตรี สู่สาธารณชน และสอดรับ กับการประกันคุณภาพการศึกษา ดุริยางคศาสตร์ จึงก าหนดให้ มีการ
จัดสรรทุนสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิชาการและงานสร้ างสรรค์ ทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ จากเงิน
รายได้ ของคณะดุริยางคศาสตร์ ดังนี ้
1. ลักษณะผลงานทางวิชาการ/งานสร้ างสรรค์ ท่ สี นับสนุน
1.1 งานวิจยั /งานสร้ างสรรค์ ที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั /งานสร้ างสรรค์ จากคณะดุริยางคศาสตร์
1.2 งานวิจยั /งานสร้ างสรรค์ ที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั /งานสร้ างสรรค์ จากแหล่งทุนอื่นๆ
1.3 งานวิจยั /งานสร้ างสรรค์ ที่เป็ นส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ ปริญญาโทหรื อปริญญาเอก ที่ขอรับทุน
จากคณะดุริยางคศาสตร์
2. คุณสมบัตขิ องผู้ขอรั บทุน
2.1 เป็ นคณาจารย์ประจา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. การสมัครขอรับทุน/เอกสารประกอบการพิจารณา
3.1 จัดทาเอกสารนาส่ง จานวน 1 ชุด
3.2 ประมาณการค่าใช้ จา่ ย อาทิ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน(ชันประหยั
้
ด) ค่าลงทะเบียน และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ
3.3 สาเนาหลักฐาน/หนังสือตอบรับการเข้ าร่วมนาเสนอผลงาน
3.4 ตัวอย่างผลงานวิชาการ/งานสร้ างสรรค์ที่ขอรับทุนสนับสนุน
4. งบประมาณสาหรับผลงานวิจัย/งานสร้ างสรรค์
4.1 การนาเสนอผลงานวิจยั ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
ในวงเงิน 10,000
4.2 การนาเสนอผลงานวิจยั ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ในวงเงิน 20,000
4.3 งานสร้ างสรรค์ที่ได้ รับการเผยแพร่ ในระดับสถาบันหรื อจังหวัด และระดับชาติ ในวงเงิน 10,000
4.4 งานสร้ างสรรค์ที่ได้ รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ในวงเงิน 20,000
4.5 งานสร้ างสรรค์ที่ได้ รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
ในวงเงิน 20,000
4.6 งานสร้ างสรรค์ที่ได้ รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ในวงเงิน 50,000
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4.7 งานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
ในวงเงิน 10,000 บาท
4.8 งานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
ในวงเงิน 20,000 บาท
ทังนี
้ ้การจัดสรรงบประมาณขึ ้นกับความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารของคณะดุริยางคศาสตร์
5. เงื่อนไขการรับทุน
5.1 เมื่อคณะดุริยางคศาสตร์ อนุมตั ใิ ห้ เป็ นผู้รับทุนแล้ ว คณะฯจะอนุมตั คิ า่ ใช้ จา่ ยตามที่จา่ ยจริงตามใบเสร็จ
หรื อหลักฐานการจ่ายเงิน ในวงเงินที่กาหนด เฉพาะรายการและอัตรา ดังนี ้
5.1.1 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ในชันประหยั
้
ด ตามที่จา่ ยจริง
5.1.2 ค่าลงทะเบียน ตามที่จา่ ยจริง
5.1.3 ค่าที่พกั ให้ เบิกตามวันที่ระบุไว้ ในกาหนดการประชุม และอาจเบิกเพิ่มเติมได้ อีกไม่เกิน 2 วัน
ก่อน หรื อหลังจากกาหนดการประชุมเท่านัน้
5.1.4 ค่าเบี ้ยเลี ้ยง
5.1.5 ค่าจ้ างเหมาในการดาเนินงานเพื่อนาเสนอผลงาน
5.2 ผู้ได้ รับทุนต้ องนาส่งเอกสาร เพื่อเบิกค่าใช้ จา่ ยต่างๆภายใน 30 วัน นับจากวันเสร็จสิ ้นการนาเสนอ
ผลงาน
5.3 ผู้ไ ด้ รับทุนต้ องนาส่ง เอกสาร รายงานการไปนาเสนอผลงาน พร้ อมเอกสารอื่ นๆที่ เกี่ ยวข้ อง อาทิ
สูจิ บัต รงาน เล่ ม รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุม (Proceeding) แผ่ น บัน ทึ ก ภาพถ่ า ยผลงาน
สร้ างสรรค์ ให้ แก่คณะดุริยางคศาสตร์ ภายใน 30 วันนับจากวันเสร็จสิ ้นการนาเสนอผลงาน)
6. การติดต่ อสอบถาม
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ นางปนัดดา กุลพานิช ฝ่ ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย ศิล ปากร โทร.02-880-7957 หรื อ download แบบเสนอขอทุน สนับ สนุน ได้ จ าก
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 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556

(อาจารย์ ดาริห์ บรรณวิทยกิจ)
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์

