ฐะปะนี มะลิซ้อน
สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โทร. 081-8192459
โทรสาร. 02-277-4359
Email tapanee_mal@utcc.ac.th
ตาแหน่งวิชาการ
2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา
วท.ม.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(เศรษฐศาสตร์เกษตร)

วท.บ.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(เกษตรศาสตร์)

สาขางานวิจัยทีส่ นใจ
การค้าและการลงทุนในต่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นวัตกรรมและการสร้างคุณค่าทางธุรกิจ

ผลงานวิชาการ
1. บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ปีที่พิมพ์
ชื่อผู้เขียน
ชื่อบทความ
2556
ฐะปะนี มะลิซ้อน
ศักยภาพการค้าชายแดนไทยกับเมียนมาร์:
กรณีศกึ ษาพื้นที่ชายแดนแม่สอด-เมียวดี
2. เอกสารนาเสนอในการประชุมวิชาการ (proceedings)
ปีที่พิมพ์
ชื่อผู้เขียน
ชื่อบทความ
2553
ฐะปะนี มะลิซ้อน
ความต้องการใช้บริการโรงแรมในอนาคตของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”
2552
ฐะปะนี มะลิซ้อน
การวิเคราะห์ศักยภาพทางการค้าและการแข่งขัน
เฟอร์นิเจอร์ไม้ของประเทศไทยกับประเทศ
เวียดนาม
3.

ตารา หรือ หนังสือ
 เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ

4.

กรณีศึกษา
 การวิเคราะห์ศักยภาพการค้าและการแข่งขันสินค้าของไทยในสปป.ลาว,2557
 การค้าชายแดนไทย-เมียนมา : แม่สอด-เมียวดี,2558
 การค้าอิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน : มาเลเซีย,2559

ชื่อวารสาร
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

ชื่องานประชุม
UTCC Academic Week
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
UTCC Academic Week
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประเทศ
ไทย
ไทย


5.
ปี
2561
2561
2560
2559
2556
2555
2553
2553
2553
2551
2550
2550
2549
2548
2548
2548
2547
2545
2542

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงธุรกิจ : ธุรกิจน้า้ เต้าหู้,2560

โครงการวิจัย/ โครงการที่ปรึกษา
ชื่อโครงการวิจัย
โครงการ ประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจจาก
การปรับเปลี่ยนการใช้มาตรฐานบัญชี IFRS9
โครงการ“ประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากการขึน้
ภาษีป้ายโฆษณา
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก้าหนดค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ที่พึงได้จากการน้าระบบคุณวุฒิวชิ าชีพไปใช้
โครงการวิจัยการประเมินศักยภาพและโอกาสของประเทศ
สมาชิกอาเซียนในตลาด ASEAN
E-Commerce
โครงการศูนย์ขอ้ มูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ, ระยะที่ 1
โครงการวิจัยการค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันตก
โครงการการตัดสินใจลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพของธุรกิจโรง
แรงไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขเป็นองค์การมหาชน
โครงการจัดท้าแผนที่ทางการตลาดส้าหรับ SMEs สูต่ ลาด
อาเซียน
โครงการศักยภาพอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของเวียดนามและ
การปรับตัวเพือ่ การแข่งขันของไทย
โครงการศึกษาผลกระทบการเปิดเสรี (FTA) ในบทการลงทุนที่
มีต่อภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของ
ไทย
โครงการจัดท้าผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP)
โครงการศึกษาส่งเสริมการลงทุนไทยในประเทศกัมพูชาและ
สหภาพพม่า
โครงการศึกษาการส่งเสริมการลงทุนแก่นักธุรกิจไทยในกลุ่ม
ประเทศ ECS
โครงการวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมของไทยในการจัดท้าเขต
การค้าเสรีระหว่างไทยกับแอฟริกาใต้
โครงการศึกษาศักยภาพในการแข่งขันและผลกระทบของ
อุตสาหกรรมไทย ภายใต้กรอบเจรจาการค้าเสรี
โครงการศึกษาผลกระทบของมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อ
ผู้ส่งออกไทย
โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเพือ่ การจัดท้าบัญชี
เศรษฐกิจเงินทุนรายไตรมาส
โครงการส้ารวจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และทัศนะต่อการ
ให้บริการของภาครัฐบาล (Thailand : Business
Environment and Governance Survey)

ประสบการณ์งานสอน






เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
เศรษฐศาสตร์มหภาค
เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ

ผู้ว่าจ้าง /เจ้าของเงินทุน
คณะกรรการร่วมภาคเอกชน(กกร.)
สมาคมป้ายและโฆษณา
สถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ส้านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ส้านักงานพัฒนาและส่งเสริม กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและ
การเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรแี ละราชบุรี
ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
สภาหอการค้าไทย
สภาหอการค้าไทย
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส้านักงาน ก.พ. ร่วมกับ ธนาคารโลก








เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่ม
สภาพแวดล้อมทางการค้าระหว่างประเทศ
สัมมนาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
สัมมนาเศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นวัตกรรมและการสร้างคุณค่าทางธุรกิจ
นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประสบการณ์งานบริหาร






พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
พ.ศ. 2555- 2557
พ.ศ. 2554 - 2555
พ.ศ. 2550 - 2552
พ.ศ. 2547 – 2549



งานบริการสังคม

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หัวหน้ากลุม่ วิชาสาขาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หัวหน้ากลุม่ วิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการอื่นๆ

2560-2561

วิทยากรเรือ่ งการใช้ประโยชน์จากความตกลงว่าด้วยการอ้านวยความสะดวกทางการค้า(Trade Facilitation Agreement)
เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ กรณีศกึ ษา: การเพิม่ ห่วงโซ่มูลค่าทางการค้าชายแดนและการ
ผ่านแดนของไทยกับกลุ่ม CLMV

2559-2560

วิทยากรเรือ่ งสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม เร่งพัฒนา เพือ่ เข้าสู่ประชาคมอาเซียนส้าหรับบุคลากรของกรมบังคับคดี

2557

โครงการจัดสัมมนา เรื่อง “ AEC กับเศรษฐกิจไทย” และ“เจาะช่องทางการค้า
การลงทุนในประเทศ กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย”

2557

โครงการจัดอบรมด้านเศรษฐศาสตร์แรงงาน,กระทรวงแรงงาน

2550

โครงการธนาคารความดี มูลนิธเิ พื่อสังคมไทย

2546-47

วิทยากรเผยแพร่อนุรกั ษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

รางวัลที่เคยได้รับ
2551

รางวัล Teaching Excellence Awards, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

