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โครงการววจยบ
ปป 2546-2547 ความเชชอช มโยงเศรษฐกวจมหภาคและประสวทธวภาพการผลวตรายสาขา ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากสสานลกงานคณะกรรมการพลฒนาการเศรษฐกวจและสลงคม
แหวงชาตว
ปป 2547-2548 ผลกระทบของการตวดเชชอช เอชไอวว/เอดสย ตวอกรอบการทสางานดนานเศรษฐกวจมหภาคและผลวตภาพการผลวตของประเทศไทย ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทรนจาก
ภาคววชาเศรษฐศาสตรย คณะเศรษฐศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2548-2549 การศศกษาเพชอช คาดคะเนผลกระทบความตกลงการคนาเสรวทววภาควไทย และสหรลฐอเมรวกาทวมช ตว อว การพลฒนาขวดความสามารถในการแขวงขลนอรตสาหกรรมรถยนตยคาว ย
ญวปช นปร ของประเทศไทย ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากภาคววชาเศรษฐศาสตรย คณะเศรษฐศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2549-2550 โครงการศศกษาผลวตภาพของระบบเศรษฐกวจไทยผวานววธกว าร GARCH-M ( ผผรน วว มโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากสสานลกงานกองทรนสนลบสนรนการววจยล รววมกลบสสานลกงาน
คณะกรรมการอรดมศศกษา
ปป 2549-2550 การศศกษาปปจจลยทวกช าส หนดพชนช ฐานทางดนานครณธรรม และจรวยธรรมทางดนานธรรกวจของสลงคมไทย ภายใตนยคร การตวดตวอสชอช สารโลกาภววฒ
ล นย จากมรมมองของศาสนา
ครวสตย อวสลาม และศาสนาพรทธ ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากภาคววชาเศรษฐศาสตรย คณะเศรษฐศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2551-2552 กลยรทธยการดสาเนวนงานของตระกผลเมดวชชว ทวมช อว ทว ธวพลตวอเศรษฐกวจของฟลอเรนซย ระหววางศตวรรษทวช 13-17 ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากคณะเศรษฐศาสตรย
มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2551-2552 กลยรทธยการดสาเนวนงานของพวอคนาชาวเวนวสทวมช อว ทว ธวพลตวอเศรษฐกวจของเวนวสระหววางชววงศตวรรษทวช 11-18 ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากคณะเศรษฐศาสตรย
มก.
ปป 2551-2552 โครงการสสารวจทวศทางและแนวโนนมการลงทรน ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากสสานลกงานคณะกรรมการพลฒนาการเศรษฐกวจและสลงคมแหวงชาตว
ปป 2552-2553 การววเคราะหย สภาพแวดลนอมทางดนานเศรษฐกวจและสลงคมของฝรลงช เศสในชววงการปฏววตล ฝว รลงช เศสภายใตนแบบจสาลองเพส ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากคณะ
เศรษฐศาสตรย มก.
ปป 2552-2553 การววเคราะหยสภาพแวดลนอมทางดนานเศรษฐกวจและสลงคมของฝรลงช เศสในชววงการปฏววตล ฝว รลงช เศสภายใตนแบบจสาลองเพส ( หลวหนนาโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากภาคววชา
เศรษฐศาสตรย คณะเศรษฐศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2553-2554 การววเคราะหยสภาพแวดลนอมทางดนานการเมชอง เศรษฐกวจสลงคมและเทคโนโลยวของรลสเซวยในชววงการปฏววตล ว (คศ. 1855-1953) ภายใตนแบบจสาลองเพส ( หลวหนนา
โครงการ ) ไดนรบล ทรนจากภาคววชาเศรษฐศาสตรย คณะเศรษฐศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2554

ปปจจลยทวมช อว ทว ธวพลตวอการยอมรลบและความตนองการผลวตภลณฑย CAPPRA ( ผผรน วว มโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากบรวษทล ซว.เอ.พว.พว.กรรปร (ประเทศไทย) จสากลด

ปป 2558
การเปรวยบเทวยบแบบจสาลอง GARCH เพชอช การประมาณควาความผลนผวนทางการเงวนของผลตอบแทนรายวลนของหลลกทรลพยยกลรมว ทรลพยากรในตลาดหรนน ไทย ( หลว
หนนาโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากเงวนรายไดนภาคววชาเศรษฐศาสตรย คณะเศรษฐศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2559-2560 ประเมวนความพศงพอใจของผผรน บล บรวการและมผลควาทางเศรษฐกวจ ประจสาปปงบประมาณ พ.ศ.2559 ( ผผรน วว มโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากสถาบลนสารสนเทศทรลพยากร
นชาส และการเกษตร (องคยการมหาชน)
ปป 2560
โครงการประเมวนผลการดสาเนวนงานของสถาบลนสารสนเทศทรลพยากรนชาส และการเกษตร (องคยการมหาชน) ประจสาปปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( ผผรน วว มโครงการ ) ไดน
รลบทรนจากสถาบลนสารสนเทศทรลพยากรนชาส และการเกษตร (องคยการมหาชน)
ปป 2560
โครงการประเมวนผลการดสาเนวนงานเพชอช พลฒนาและปรลบปรรงระบบการปฏวบตล งว านของสสานลกงานพลฒนาเศรษฐกวจจากฐานชววภาพ (องคยการมหาชน) ประจสาปปงบ
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ( ผผรน วว มโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากสสานลกงานพลฒนาเศรษฐกวจจากฐานชววภาพ (องคยการมหาชน)
พวมพยครลงช ลวาสรดเมชอช 18/5/64

หนนา 1 จาก 2

สถาบบน ววจยบ และพบฒ นาแหหง มหาววท ยาลบย เกษตรศ าสตรร
รายการผลงานววจยบ
ชชอช

ดร.ดาราวรรณ ววรฬร หผล

ตตาแหนหง

รองศาสตราจารยย

สบงกบด

ภาคววชาเศรษฐศาสตรย คณะเศรษฐศาสตรย บางเขน

ปป 2561
โครงการประเมวนความพศงพอใจของผผรน บล บรวการและมผลควาเพวมช ทางเศรษฐกวจจากการดสาเนวนงานของสถาบลนสารสนเทศทรลพยากรนชาส และการเกษตร (องคยการ
มหาชน) ประจสาปปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( ผผรน วว มโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากสถาบลนสารสนเทศทรลพยากรนชาส และการเกษตร (องคยการมหาชน)
ปป 2561
โครงการประเมวนผลการดสาเนวนงานเพชอช พลฒนาและปรลบปรรงระบบการปฏวบตล งว านของสสานลกงานพลฒนาเศรษฐกวจจากฐานชววภาพ (องคยการมหาชน) ประจสาปปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สสานลกงานพลฒนาเศรษฐกวจจากฐานชววภาพ (องคยการมหาชน) ( ผผรน วว มโครงการ ) ไดนรบล ทรนจากสสานลกงานพลฒนาเศรษฐกวจจากฐานชววภาพ (องคยการ
มหาชน)
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