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 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค (EC211), คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค (EC311), คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น (EC320), คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการคอร์รัปชัน (EC446), คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ประสบการณ์ด้านการวิจัย: 

 งานวิจัยท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ 

นักวิจัย, (มีนาคม – ตุลาคม 2565):  

โครงการ“การศึกษาพฤติกรรมความเต็มใจจ่ายเพ่ือใช้เทคโนโลยีในการลดการเผาในอุตสาหกรรม

น้ําตาลเพ่ือป้องกันฝุ่น PM2.5” เสนอต่อ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ร่วมกับ ถิรภาพ ฟักทอง 
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นักวิจัย, (มกราคม – กันยายน 2565):  

โครงการ“ความท้าทายของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยหลังวิกฤติ Covid-19” ประเภททุนวิจัย 

เพ่ือนําเสนอในงานสัมมนาวิชาการประจําปี 2565 คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 

นักวิจัย, (ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565):  

โครงการ“การเปล่ียนแปลงของภาคอุตสาหกรรมหลังวิกฤต COVID-19 ระยะท่ี 2” เสนอต่อ

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) ร่วมกับ อาชนัน เกาะ-

ไพบูลย์ และคณะ 

 

งานวิจัยท่ีดําเนินการเสร็จส้ิน 

นักวิจัย, (มิถุนายน – กันยายน 2564):  

โครงการ “การทบทวนองค์ความรู้ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและสังคมศาสตร์ 

ท่ีเก่ียวข้องกับมาตรการแรงจูงใจในการสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเส่ียงของโรค NCDs                    

รวมถึงการนําเสนอกรณีศึกษาในเชิงนโยบายและมาตรการท่ีมีการประยุกต์ใช้ในต่างประเทศ” ร่วมกับ 

พญ.ฉัฐญาณ์ วงศ์รัฐนันท์ และคณะ เสนอต่อ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (สมช.) 

 

นักวิจัย, (มกราคม - ตุลาคม 2558) 

โครงการ “ศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ต่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตรายท่ีใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขของประเทศไทย” 

เสนอต่อ คณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) 

 

หัวหน้าโครงการวิจัย, (มกราคม - ตุลาคม 2558) 

โครงการ  “การศึกษาวิเคราะห์การนําท่ีดินราชพัสดุมาใช้ประโยชน์ 

เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (จัดท่ีคลายทุกข์ คืนสุขประชาชน)”  เสนอต่อ 

กรมธนารักษ์ 
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นักวิจัย, (มกราคม – กันยายน 2557):  

โครงการ“โครงการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมไทยสําหรับการจัดทําหุ้นส่วนเศรษฐกิจใน

ภูมิภาค RCEP” เสนอต่อสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ อาชนัน เกาะไพบูลย์ และคณะ 

 

นักวิจัย, (มกราคม – กันยายน 2556):  

โครงการ“โครงการศึกษาความพร้อมของอุตสาหกรรมสําหรับการจัดทําเขตการค้าเสรีของเอเปค 

(FTAAP)” เสนอต่อสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ อาชนัน เกาะไพบูลย์ และคณะ 

 

นักวิจัย, (มกราคม-กันยายน 2555) 

“โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน[ยุทธศาสตร์การพัฒนาความ

ร่วมมือด้านอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ในบริบท

การรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)]”   

เสนอต่อสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับภวัต ต้ังตรงจิตร และคณะ 

 

ผู้ช่วยวิจัย, (ธันวาคม 2553 - กันยายน 2554):  

โครงการ “การประเมินผลกระทบจากมาตรการการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Border 

carbon Adjustment) และการเตรียมความพร้อมของไทยเพ่ือรักษาขีดความสามารถการแข่งขันใน

การค้าระหว่างประเทศ” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

ร่วมกับ ชยันต์ ตันติวัสดาการ และคณะ 

 

ผู้จัดการโครงการวิจัย, (เมษายน - ธันวาคม 2553):  

โครงการ “การศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และการขนส่งยางพารา 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสู่ประเทศจีน โดยผ่านประเทศเพ่ือนบ้าน” ได้รับทุน

สนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยยาง ร่วมกับ สมศักด์ิ แต้มบุญเลิศชัย, ภวัต ต้ังตรงจิต, 

ศิรศักย เทพจิต และคนอ่ืน ๆ 
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ผู้จัดการโครงการวิจัย, (มกราคม - ตุลาคม 2552):  

โครงการ “การศึกษารายละเอียดกระบวนการเข้าร่วมภาคีความตกลงการจัดซ้ือโดยรัฐ 

ในองค์การการค้าโลกของประเทศไทย” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก กรมบัญชีกลาง  

ร่วมกับ สิริลักษณา คอมันตร์, วันรักษ์ ม่ิงมณีนาคิน, วัชรียา โตสงวน และคนอ่ืน ๆ 

 

ผู้ช่วยวิจัย, (มกราคม - ธันวาคม 2551):  

โครงการ “Comparative Study of Anti-corruption Measures and Procedures in Selected 

APEC Economies” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก APEC Secretariat 

ร่วมกับ สิริลักษณา คอมันตร์, ชยันต์ ตันติวัสดาการ และพงษ์ธร วราศัย 

 

ผู้ช่วยวิจัย, (กันยายน - พฤศจิกายน 2550): 

โครงการ “ความพร้อมของไทยในการเข้าร่วมสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 

ว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ ชยันต์ ตันติวัสดาการ และปัทมาวดี ซูซูกิ โพชนุกูล 

 

บทความวิชาการ: 

 Forthcoming  

Prasertsri, L. (2022). The Effects of Fine Sharing Policy on Bribery: Case Studies from the 

UK and Thailand. In Pozsgai J. (Ed.). The Routledge Handbook of Anti-Corruption 

Research and Practice. Oxfordshire: Routledge Publishing.  

พฤษภาคม 2557 

บทความเร่ือง “การศึกษามาตรการจูงใจในการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน” Discussion Paper No.31  

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

มีนาคม 2554 

บทความเร่ือง “บทบาทของรางวัลนําจับและการลงโทษต่อการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน 

ภายหลังกระทําความผิด: การทดลองทางเศรษฐศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ”  

วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปีท่ี 29 ฉบับท่ี 1 (มีนาคม 2554), หน้า 95-127. 
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มกราคม 2554  

บทความเร่ือง “พฤติกรรมการคอร์รัปชันภายหลังกระทําความผิด: ผลจากการทดลอง” 

วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีท่ี 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2554), หน้า 118-130. 

 

มกราคม 2551 

บทความเร่ือง “ทุจริตคอร์รัปชันกับประเด็นทางวัฒนธรรม” 

(ร่วมกับ สิริลักษณา คอมันตร์, ชยันต์ ตันติวัสดาการ, และ พงษ์ธร วราศัย) 

วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม 2551, หน้า 66-82. 

 

ธันวาคม 2550 

บทความเร่ือง “การประเมินผลประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมข้าวของไทย 

ตามกรอบสนธิสัญญา ITPGR” เอกสารไม่ตีพิมพ์ (Unpublished Working Paper) ได้รับทุน

สนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 

 งานเขียนอ่ืน ๆ:  

มกราคม 2565: 

บทความเร่ือง “เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์กับการแก้ปัญหากลุ่มโรค NCDs: ประสบการณ์จาก

ต่างประเทศ” จุลสารเศรษฐสาร (ออนไลน์),  เข้าถึงได้โดย

http://www.setthasarn.econ.tu.ac.th/blog/detail/576 

กรกฎาคม 2563: 

บทความเร่ือง “เม่ือฟุตบอลคือส่วนหน่ึงของชีวิต จากลิเวอร์พูลถึงนอริช” จุลสารเศรษฐสาร 

(ออนไลน์),  เข้าถึงได้โดย http://www.setthasarn.econ.tu.ac.th/blog/detail/68 

มิถุนายน 2563: 

บทความเร่ือง “มอง "ตู้ปันสุข" ผ่านแว่นเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม” จุลสารเศรษฐสาร (ออนไลน์),  

เข้าถึงได้โดย http://www.setthasarn.econ.tu.ac.th/blog/detail/64 

เมษายน 2563: 

บทความเร่ือง “เจาะลึกมาตรการแก้ปัญหา COVID-19 ของรัฐบาลอังกฤษ” จุลสารเศรษฐสาร 

(ออนไลน์),  เข้าถึงได้โดย http://www.setthasarn.econ.tu.ac.th/blog/detail/60 
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กรกฎาคม-กันยายน 2554 

 บทความเร่ือง “ช่วยกันหาวิธีแก้ปัญหาคอร์รัปชัน…ก่อนจะสายเกินไป” 

จุลสาร ป.ป.ช. สารสู่โรงเรียน ปีท่ี 4 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2554, หน้า 4. 

 

เมษายน 2554 

 บทความเร่ือง “หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์ทดลอง”  

จุลสารเศรษฐสาร ปีท่ี 25 ฉบับท่ี 4 เมษายน 2554, หน้า 4-5. 

 

การสัมมนา/ประชุมทางวิชาการ: 

ประชุมทางวิชาการ 

บทความเร่ือง “The Effects of Altruistic and Extrinsic Motivations on Product Reviews:  

Evidence from a Framed Field Experiment” นําเสนอใน CU-NTU-TU workshop คร้ังท่ี 8 

ประจําปี 2564  

 

บทความเร่ือง “A Cross-cultural Analysis of Anti-corruption Policy: Case Studies from 

the UK and Thailand” นําเสนอในงานประชุมวิชาการ The Economics of Corruption 2018: 

Choice Architecture for Public Offices ณ University of Passau (Germany) 

 

บทความเร่ือง “The Role of Reward and Punishment in solving the Problem of Ex-post 

Corruption: The Conventional Lab Experiment in Economics” ได้รับการตอบรับให้นําเสนอ

ในงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd Conference on Evidence-Based Anti-

Corruption Policies จัดโดย Thailand’s National Anti-Corruption Commission (NACC) 

ร่วมกับ World Bank และTransparency International, 12 มกราคม 2555. 

 

บทความเร่ือง “บทบาทของรางวัลนําจับและการลงโทษต่อการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน 

ภายหลังกระทําความผิด: การทดลองทางเศรษฐศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ” ได้รับการตอบรับให้

นําเสนอในงานประชุมทางวิชาการระดับชาติ Thailand Research Symposium 2011 

จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันท่ี 29 สิงหาคม 2554  
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นําเสนอผลงานวิจัย เร่ือง “บทบาทของรางวัลนําจับและการลงโทษต่อการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน 

ภายหลังกระทําความผิด: การทดลองทางเศรษฐศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ”  

ในงาน Thesis Workshop ประจําปี 2554, จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย  

 

รางวัลท่ีได้รับ: 

รางวัล “บทความวิจัยดีเย่ียม” ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปี 2554 สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ 

เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี 

 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก สาขาสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

รางวัล Great Teacher of the Year 2014 (GTY) โดยสภาอาจารย์ และองค์การนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 


