ประวัติ
1. ชื่อ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปราณี นิลกรณ
2. สถานที่ติดตอ
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ประวัติการศึกษา
2.1 ปริญญาตรี พ.ศ. 2513
2.2 ปริญญาโท พ.ศ. 2516
2.3 ปริญญาเอก พ.ศ. 2527

สาขา สถิติประยุกต
สาขา Statistics
สาขา Statistics

สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
สถาบัน University of Michigan (USA)
สถาบัน Carnegie-Mellon University(USA)

4.. ประสบการณการสอน
ระดับปริญญาเอก
464 554 Applied Statistics for Behavioral Science
462 514 Advanced statistics

ระดับปริญญาโท
515 514 การวิเคราะหตัวแปรพหุ

515 518 แผนแบบการทดลอง
515 531 ทฤษฎีความนาจะเปน
515 571
464 451

คอมพิวเตอรเพื่อการวิเคราะหทางสถิติ
สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา

ระดับปริญญาตรี
515 201 สถิติพื้นฐาน
515 203 สถิติสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร
515 431 กระบวนการสโตแคสติก
515 426 การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ
515 472 การสรางและจําลองแบบ
วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ โรงพยาบาลนพรัตน
5. ผลงานทางวิชาการ

5.1 งานวิจัย
1. ปราณี นิลกรณ ผาณิต บูรณโภคา เพยาว กิมปฐม พิสมัย อรรถธรรมสุนทร โอภาส วงษทวีทรัพย และ
สุดา ตระการเถลิงศักดิ์. วิธีจําแนกกลุมแบบพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก: ศึกษากรณีการใช
อัตราสวนทางการเงินพยากรณกลุมกําไรขาดทุนของสหกรณการเกษตร. รายงานการวิจัย ภาควิชา
สถิติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549 (อยูระหวางการสงเพื่อตีพิมพ)

2. อาฟฟ ลาเตะ ประสพชัย พสุนนท สุดาตระการเถลิงศักดิ์ และปราณี นิลกรณ. การจัดอันดับหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ในเขตภาคใตของประเทศไทย. การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกตประจําป 2550 โรงแรมโนโวเทลทิพย
วิมานรีสอรทแอนด สปา 24-25 พฤษภาคม 2550.
3. ประสพชัย พสุนนท อาฟฟ ลาเตะ ปราณี นิลกรณ และสุดาตระการเถลิงศักดิ์ การเปรียบเทียบวิธีพยากรณกลุมกําไรขาด
ทุนของสหกรณการเกษตรจากการจําแนกดวยวิธีการทางสถิติและวิธีการโปรแกรมเชิงเสน. การประชุมวิชาการสถิติ
และสถิติประยุกตประจําป 2550. โรงแรมโนโวเทลทิพยวิมานรีสอรทแอนด สปา, 24-25 พฤษภาคม 2550.
4. อาฟฟ ลาเตะ ประสพชัย พสุนนท สุดาตระการเถลิงศักดิ์ และปราณี นิลกรณ. การจัดกลุมประสิทธิภาพหองสมุดสถาบัน
อุดมศึกษาในเขตภาคใตจากวิธีการ DEA โดยการวิเคราะหองคประกอบหลักและการวิเคราะหกลุม. การประชุมทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 45, 30 มกราคม-2 กุมภาพันธ 2550.
5. ประสพชัย พสุนนท และปราณี นิลกรณ. การตรวจสอบคาผิดปกติในการวิเคราะหการถดถอยดวยตัวสถิติ Bhattacharyya.
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 45, 30 มกราคม-2กุมภาพันธ 2550.
6. ภาณุพงศ พนมวัน วีรานันท พงศาภักดี ปราณี นิลกรณ และ ธนิก เลิศชาญฤทธิ์. การจําแนกสมัยของลูกปดแกวที่ได
จากการขุดคนแหลงโบราณคดีพรหมทินใต ลพบุรีโดยการใชเทคนิคการวิเคราะหกลุมและการถดถอยโลจิสติก. การ
ประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกตประจําป 2549 โรงแรมลองบีช การเดนท โฮเต็ลแอนด สปา 25-26 พฤษภาคม
2549.
7. อาฟฟ ลาเตะ สุดาตระการเถลิงศักดิ์ และปราณี นิลกรณ. การเปรียบเทียบวิธีทางสถิติและวิธีโปรแกรมเชิงเสนสําหรับ
การวิเคราะหการจําแนกกรณี 2 กลุม. การประชุมวิชาการการวิจัยดําเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,
กรุงเทพมหานคร, 1-2 กันยายน, 2548.
8. ประสพชัย พสุนนท และปราณี นิลกรณ. การตรวจสอบคาผิดปกติในการวิเคราะหแบบเบสดวยตัวสถิติ Bhattacharya.
การประชุมวิชาการสถิติประยุกตภาคเหนือครั้งที่ 5, 27-29 พฤษภาคม 2547.
9. สุดา ตระการเถลิงศักดิ์ ปราณี นิลกรณ และ คณะ การพัฒนาตัวแบบคณิตศาสตรและโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการจัด
ตารางสอนของคณะวิทยาศาสตร วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 17, 1:99-113 2540.
10. ปราณี นิลกรณ นิสาชล โตอดิเทพ และคณะ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรสําหรับงานทุนอุดหนุนการวิจัย รายงานการ
วิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 2537
11. ปราณี นิลกรณ และคณะ การใชคอมพิวเตอรชวยในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรทวั่ ไป 1 รายงานการ

วิจยั สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2531
5.2 หนังสือ/ตํารา
1. ปราณี นิลกรณ ทฤษฎีความนาจะเปน ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2545
2. ปราณี นิลกรณ และวีรานันท พงศาภักดี สถิติสําหรับการวิจยั ทางการศึกษา โ รงพิมพมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 2544
3. ปราณี นิลกรณ กระบวนการสโตคาสติกเบื้องตน ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 2543

4. ปราณี นิลกรณ การใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะหทางสถิติ (บทที่ 1-4) ภาควิชา
คณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2541
5. ปราณี นิลกรณ ปญญาประดิษฐเบื้องตน โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร 2532
6. ปราณี นิลกรณ ภาษาลิสพเบื้องตน โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร 2532
7. ปราณี นิลกรณ การจําลองแบบ โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร 2531
8. ปราณี ธรรมรักษ และ สมศักดิ์ เกรอต เทคนิคในการวิเคราะหออกแบบและพัฒนางานคอมพิวเตอร 1, 2
สํานักพิมพยูไนเต็ดบุคส 2530
9. นวรัตน อนันตชื่น ชลฤดี รุงอรุณไทยกุล ปราณี ธรรมรักษ คณิตศาสตรทั่วไป 1 ภาควิชาคณิตศาสตร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2528
5.3 เอกสารประกอบการสอน
1. ปราณี นิลกรณ เอกสารประกอบการอบรมสถิติขั้นสูง กลุมงานสนับสนุนวิชาการ โรงพยาบาลนพรัตน
ราชธานี 2548
2. ปราณี นิลกรณ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหตวั แปรพหุ ภาควิชาคณิตศาสตร คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2547
3. ปราณี นิลกรณ การใชแมคโครใน MINITAB ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 2542
4. ปราณี นิลกรณ การวิเคราะหตัวแปรพหุ ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2547
5.4 บทความทางวิชาการ
1. ปราณี นิลกรณ จํานวนเฉพาะ สําคัญไฉน วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
1(2), 9-15, 2547
2. ปราณี นิลกรณ หลักฐานทางสถิติกับกระบวนการยุติธรรม วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 1(1), 48-50, 2547
3. ปราณี นิลกรณ “Correspondence Analysis” วารสารสมาคมนักวิจัยทางสังคมศาสตร 7,1(มกราคมเมษายน 2545), 37-44, 2545.
4. ปราณี นิลกรณ “การเปรียบเทียบเชิงพหุสําหรับการทดสอบไคสแควร” วารสารสมาคมนักวิจยั ทาง
สังคมศาสตร 6,1(มกราคม-เมษายน 2544), 85-94, 2544.
5. ปราณี นิลกรณ “การวิเคราะหขอมูลที่มีการวัดซ้ํา” วารสารสมาคมนักวิจยั ทางสังคมศาสตร 5,1(มกราคมเมษายน 2543), 9-19, 2543.

6. ประสบการณการใหคําปรึกษา

ที่ปรึกษาดานการใชสถิติขั้นสูงในการวิเคราะหและประเมินสเถียรภาพทางการเงิน กํากับดูแลและเตือน
ภัยทางการเงิน ภาวะการขาดทุนของสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร กรมตรวจบัญชีสหกรณ
2543-ปจจุบัน
7. ประสบการณการทํางาน
2520
2528 - 2530
2540 - 2543 (พ.ย.)
พ.ย. 2543 – พ.ค. 2546
พ.ค. 2546 – ก.ย. 2549

หัวหนางานทุนอุดหนุนการวิจยั กองสงเสริมการวิจยั
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองผูอํานวยการฝายเทคโนโลยี สํานักหอสมุดกลาง
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร

