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ประสบการณ์ด้านงานบริหาร
1. รองคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 - 25 กันยายน 2552
2. ประธานสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19 กรกฎาคม
2554 - 25 กันยายน 2560
3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน
4. กองบรรณาธิการวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2563ปัจจุบัน
5. หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญวัฒนธรรมดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2562-ปัจจุบัน
รางวัลที่ได้รับ
1. เหรียญรางวัล Japan Society for the Promotion of Science 2010
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
1. บุษกร บิณฑสันต์ ขาคม พรประสิทธิ์ และภัทระ คมขา. (2563). การศึกษาเปรียบเทียบดนตรีไทใหญ่ในรัฐ
ชาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา. กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2. ขาคม พรประสิทธิ์. (2560). วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทใหญ่ด้านกลองก้นยาว กลองมองเซิงและ
เครื่องดนตรีป ระเภทเครื่องสายในรัฐ ชาน สาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมา (เมืองเชียงตุง). ทุนวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน.
3. ขาคม พรประสิทธิ์. (2559). วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทใหญ่ด้านกลองก้นยาว กลองมองเซิงและเครื่อง
ดนตรีประเภทเครื่องสายในรัฐชาน สาธารณรั ฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมืองตองยี) . ทุนวิจัยงบประมาณ
แผ่นดิน.
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4. ขาคม พรประสิทธิ์. (2558). วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทใหญ่ด้านกลองก้นยาว กลองมองเซิงและเครื่อง
ดนตรีประเภทเครื่องสายในรัฐชาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมืองจ๊อกแม). ทุนวิจัยงบประมาณ
แผ่นดิน.
5. ขาคม พรประสิทธิ์. (2557). วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทใหญ่ด้านกลองก้นยาว กลองมองเซิงและเครื่อง
ดนตรีประเภทเครื่องสายในรัฐชาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมืองสีป่อ). ทุนวิจัยงบประมาณ
แผ่นดิน.
6. ขาคม พรประสิทธิ์. (2556). วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทใหญ่ในจังหวัดเชียงราย. ทุนวิจัยงบประมาณ
แผ่นดิน.
งานวิจัยที่กาลังดาเนินการ
1. ขาคม พรประสิทธิ์. (2561). ทานองและกลวิธีการดีดกระจับปี่เพลงระบาโบราณคดี 5 ชุดของครูมนตรี ตรา
โมท กรณีศึกษาจากศิลปินต้นแบบเมื่อปี พ.ศ. 2510. ทุนเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
2. บุษกร บิณฑสันต์ ขาคม พรประสิทธิ์ พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์ และภัทระ คมขา. (กันยายน 2561 - สิงหาคม
2562). วัฒนธรรมการแสดงในเขตกรุงเทพมหานคร. กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
หนังสือ
1. ขาคม พรประสิทธิ์. (2560). การดีด จะเข้ขั้น พั ฒนา. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ แห่ งจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
2. บุษกร บิณฑสันต์ และขาคม พรประสิทธิ์. (2558). มโหรีอีสานใต้. กรุงเทพมหานคร: สานัก พิ ม พ์ แ ห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
3. บุษกร บิณฑสันต์ ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน และขาคม พรประสิทธิ์ . (2556). กันตรึม. กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย.
บทความวิชาการระดับนานาชาติ
1. Chattiya Khieti-navy, Bussakorn Binson and Kumkom Pornprasit. (2020). Music Composition:
Queen Chamdevi Suite. Manutsayasat Wichakan Journal, Kasetsart University, 27(1).
2. Natthaphong Kaewsuwan and Kumkom Pornprasit. (2019). The Singing Methods of Pleng
Korat, a Case Study of Khru Gamphan Khoinok (Gamphan Bantaen Band): Concepts for the
Creation of the Wiwat Pleng Korat. Mekong-Salween Civilization Studies Journal, 10(2):
126-168.
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3. Waraporn Cherdchoo and Kumkom Pornprasit. (2019). A MUSICAL SUITE: PINDUKKHANIRODHAGAMINIPATIPADA, Mekong-Salween Civilization studies journal, 9(2):
13-49.
4. Chanachai Kawphachone and Kumkom Pornprasit. (2018). The Creation of Thap Wila
Roengsamran (The Feline Suite) Journal of Fine and Applied Arts Khon Kaen
University, 10(1): 110-132.
5. Pattara Komkhum and Kumkom Pornprasit. (2015). Thai Classical Music Composition
Pleng Ruang Puja Nakhon Nan, Journal of Urban Culture Research, 10(1): 52-63.
การนาเสนองานในทีป่ ระชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. Binson, Bussakorn. Kumkom Pornprasit. Pornprapit Phaosavadi, & Pattara Komkam, 2019,
Mapping the Cultural Heritage of the Performing Arts in Bangkok, 45th International Council
for Traditional Music World Conference, July 12.
2. “ The Mapping of Bangkok’ s Diverse Living Cultural sites” , By Bussakorn Binson, Pattara
Komkhum, Pornprapit Phaosavadi and Kumkom Pornprasit. ในการประช ุ ม The 11th Urban
Research Plaza’ Forum “Art Access and Advocacy - Promoting Creativity and Innovation in
Urban Communication for the Development of Participatory and Happy Communities” Faculty
of Find Applied Arts, Chulalongkorn University and Urban Research Plaza, Osaka City
University March 4-5, 2013.
บทความวิชาการระดั บชาติ
1. บุษกร บิณฑสัน ต์ ขาคม พรประสิทธิ์ และภัทระ คมขา. (2563). การศึกษาเปรียบเทียบวัฒ นธรรม
ดนตรี ไ ทใหญ่ ใ นรั ฐ ชาน สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมา. วารสารศิ ล ปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 7(1), 59-73. (TCI 1)
2. ขาคม พรประสิทธิ์. (2563). วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทใหญ่ประเภทเครื่องตี (กลอง) และเครื่องสาย
ในรัฐชาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมืองตองยี). วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 11(1).
(TCI 1)
3. ขาคม พรประสิทธิ์. (2563). วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทใหญ่ประเภทกลองก้นยาว กลองมองเซิง และ
เครื่องดนตรีป ระเภทเครื่องสายในรัฐ ชาน สาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมา (เมืองเชียงตุง). วารสาร
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 17(1). ( TCI 1)
4. ปริญญา ทัศนมาศ และขาคม พรประสิทธิ์. (2562). วิเคราะห์การขับร้องเพลงหน้าพาทย์บทคอนเสิร์ต ตับ
นางลอย บ้ า นพาทยโกศล โดยครู อ ุ ษ า แสงไพโรจน์ . วารสารศิ ล ปกรรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย , 6(1). (TCI 2)
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5. ขาคม พรประสิทธิ์. (2561). วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทใหญ่ประเภทกลองก้นยาว กลองมองเซิงและ
เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายในรัฐชาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมืองสีป่อ). วารสารอารยธรรม
โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 9(2), 50-71. (TCI 1)
6. ขาคม พรประสิทธิ์. (2560). วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทใหญ่ประเภทกลองก้นยาว กลองมองเซิงและ
เครื่องดนตรีป ระเภทเครื่องสายในรัฐ ชาน สาธารณรั ฐ แห่งสหภาพเมียนมา (เมืองจ๊อกแม). วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 25(48), 153-175. (TCI 1)
7. นริศรา พันธุ์ธาดาพร และขาคม พรประสิทธิ์. (2560). วิธีการแปรทานองซออู้และจะเข้ เพลงทยอยเขมร สาม
ชั้น ของรองศาสตราจารย์ป กรณ์ รอดช้างเผื่อน. วารสารศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิล ปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
8. อั ญ ญาภ์ แสงเที ย น และข าคม พรประสิ ท ธิ์ . (2560). วิ ธ ี ก ารบรรเลงวงเครื ่ อ งสายผสมออร์ แ กน
คณะบางขุนพรหมใต้. วารสารศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
9. สุริยพงษ์ บุญโกมล และขาคม พรประสิทธิ์. (2560). การขับร้องหมอลากลอนของหมอลา ป.ฉลาดน้อย.
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
10. ขาคม พรประสิทธิ์. (2559). วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทใหญ่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน. วารสาร
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 8(2), 206-229. (TCI 2)
11. ข าคม พรประสิทธิ์ . (2559). กลองก้น ยาว: ระเบียบวิธ ี ก ารบรรเลงและการประสมวง. วารสาร
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 13(3), 73-88. ( TCI 1)
12. ขาคม พรประสิทธิ์. (2559). วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทใหญ่ จังหวัดเชียงราย. วารสารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 23(2), 35-57. (TCI 1)
13. ขาคม พรประสิทธิ์ . (2559). วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ . วารสารวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 7(1), 91-141. ( TCI 1)
14. สาวิ ต รี แจ่ ม ใจ และข าคม พรประสิ ท ธิ์ . (2559). กลวิ ธ ี ก ารขั บ ร้ อ งละครชาตรี ข องครู ม ั ณ ฑนา
อยู่ยั่งยืน. วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 15(36). ( TCI 2)
ผลงานวิชาการในลักษณะอื่น
1. การประพันธ์ทานองเดี่ยวจะเข้ เพลงความรักเจ้าขา ในคอนเสิร์ตมิตรสมาน พ.ศ. 2559
2. การประพันธ์เดี่ยวจะเข้ เพลงสารถี สามชั้น พ.ศ. 2559
3. การประพันธ์เดี่ยวจะเข้ เพลงนกขมิ้น สามชั้น พ.ศ. 2559
4. การประพันธ์เดี่ยวจะเข้ เพลงทองย่อน สองชั้น พ.ศ. 2557
5. การประพันธ์เดี่ยวจะเข้ เพลงลมพัดชายเขา สามชั้น พ.ศ. 2556

