ประวัติและผลงาน
ชื่อ-นามสกุล

รองศาสตราจารย ดร. อนงคฤทธิ์ แข็งแรง

ที่อยูปจจุบัน

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
44150 โทรศัพท/โทรสาร 043-754316 มือถือ 089-8430017
E-mail: anongrit.k@msu.ac.th

ประวัติการศึกษา
• ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• วศ.ม. (วิศวกรรมแหลงน้ําและสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยขอนแกน
ตําแหนงบริหาร
• ประธานหลักสูตรวิศวกรรมระบบอาคาร (ตุลาคม 2548 – ตุลาคม 2552)
• หัวหนาสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (23 พฤศจิกายน
2549 – 22 พฤศจิกายน 2553)
• รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฝายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (23 พฤศจิกายน 2553 – 15 มิถุนายน 2554)
• ผูชวยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ฝายประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (15 มิถุนายน 2554 – 4 มีนาคม 2555)
• ผูรักษาการรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายบริหาร แผน และประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (30 พฤศจิกายน 2554 – 29 พฤษภาคม 2555)
• ผูรักษาการรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (30 พฤษภาคม 2555 –
25 ธันวาคม 2556)
• รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (26 ธันวาคม 2556 – 30 กันยายน
2557)
• ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2559)
• คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (1 เมษายน 2559 – ปจจุบัน)
ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา/สิ่งแวดลอม ประเภท ภาคีวิศวกรสิ่งแวดลอม และภาคีวิศวกรโยธา

ประวัติการทํางาน
• 1 เมษายน 2539 – 31 พฤษภาคม 2541 วิศวกรโยธาและวิศวกรสิ่งแวดลอม บริษัท TA&E
Consultant Co., Ltd.
• 22 มิถุนายน 2543 – 7 กุมภาพันธ 2548 อาจารย คณะวิศวกรรมศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร
• 8 กุมภาพันธ 2548
อาจารย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• 10 กรกฎาคม 2550
ผูชวยศาสตราจารย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• 19 ตุลาคม 2553
รองศาสตราจารย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อบรม
1. Operation and Maintenance of Agricultural Machinery at Academy of Agricultural
Mechanization Science (CAAMS), Beijing, Chinese (August 25, 2001 – September 22, 2001)
2. 2. CNC & CAD/CAM Technology (CAD for Mechanical Drawing) at Thai-German Institute,
Chonburi, Thailand (March 19, 2001 – April 12, 2001 and April 26, 2001 – April 28, 2001)
3. Training of Trainers Course -IWRM as a basis for River Basin Organizations (RBO)
Management “Improve efficiency and effectiveness for Water Security” 27-31 July 2009,
Bangkok, Thailand
4. หลักสูตรผูประเมินประกันคุณภาพการศึกษา (ประธาน) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
5. หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษารุน 15 ของสถาบันคลังสมองของชาติ
6. หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.) รุนที่ 26 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมูลนิธิสงเสริมทบวงมหาวิทยาลัย
ผลงานบริการวิชาการ
1. หัวหนาโครงการ การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
แบบครบวงจรเทศบาลตําบลมะกอกเหนือ อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
2. หัวหนาโครงการจัดหาพื้นที่ตรวจสินคาแหงใหมของดานศุลกากรหนองคาย จังหวัดหนองคาย
3. หัวหนาโครงการอบบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบโครงสรางอาคาร สําหรับบุคคลทั่วไป
วิทยากร
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทของผูนําในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม (การจัดการขยะ
ชุมชน) และนําผูเขาอบรมศึกษาดูงาน ณ ฮองกง และ เมืองเซิ่นเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทของผูนําในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม (การจัดการขยะ
ชุมชน) และนําผูเขาอบรมศึกษาดูงาน ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทของผูนําในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม (การจัดการน้ําเสีย
ชุมชน) และนําผูเขาอบรมศึกษาดูงาน ณ เมืองเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทของผูนําในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม (การจัดการน้ําเสีย
ชุมชน) และนําผูเขาอบรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส สวิสเซอรแลนด ออสเตรีย และประเทศ
เยอรมันนี
5. หัวหนาโครงการและวิทยากร โครงการอบรมบุคคลากรจากองคการบริหารสวนทองถิ่น เรื่อง "การจัดการ
แหลงน้ําทองถิ่น" และนําผูเขาอบรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุน
6. โครงการอบรมบุคคลากรจากองคการบริหารสวนทองถิ่น เรื่อง "เทคนิคการประมาณราคาและการควบคุม
งานกอสราง" ณ.โรงแรมตักศิลา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 10 รุน
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน มคอ. 3 – มคอ. 6”
8. โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเขาสูเกณฑมาตรฐานหลักสูตร (TQF)
9. โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 จํานวน 2 รุน
ผลงานวิจัย
1. คณะวิจัยในโครงการ การศึกษาระบบระบายน้ํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ที่ตั้งเดิม, 2543 (งบประมาณ
สนับสนุนจาก มมส.)
2. คณะวิจัยในโครงการ การประยุกตใชเมมเบรนในระบบแอคติเว็ดเต็ดสลัดจเพื่อนําน้ํากลับมาใช, 2543
(งบประมาณสนับสนุนจาก มธ.)
3. หัวหนาโครงการวิจัย แผนกลยุทธการจัดการขยะในพื้นที่ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยา
เขตขามเรียง, 2544 (งบประมาณสนับสนุนจาก สวทช.)
4. หัวหนาโครงการวิจัย การศึกษาระบบระบายน้ํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง, 2544
5. หัวหนาโครงการวิจัย การศึกษาความเหมาะสมของการจัดการขยะจังหวัดมหาสารคาม, 2545 (งบรายได
คณะฯ ป 2546)
6. หัวหนาโครงการวิจัย การประมาณการโคงควบคุมระดับเก็บกักน้ําที่เหมาะสมโดยวิธีเจนีติกแอลกอริทึ่ม,
2549 (งบรายไดคณะฯ ป 2549)
7. หัวหนาโครงการวิจัย การคนหาโคงควบคุมระดับเก็บกักน้ําที่เหมาะสมโดยวิธีเจนีติกแอลกอริทึ่ม, 2550
(งบรายไดคณะฯ ป 2550)
8. หัวหนาโครงการวิจัย การปฏิบัติการอางเก็บน้ําโดยใชโคงควบคุมที่เหมาะสม, 2551 (งบรายไดคณะฯ ป
2551)
9. โครงการวิจัยเรื่อง “การลดความชื้นของดินที่ใชในการผลิตอิฐดินซีเมนตในงานวัสดุกอสราง” ระยะเวลาที่
ใชในโครงการ 1 ป (งบประมาณสนับสนุนจาก สกว. MRG-WI515E167 ป 2551)

10. หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง “การหารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับวางแผนการเพาะปลูกแบบมีสวนรวมของ
เกษตรกร” ระยะเวลาที่ใชในโครงการ 1 ป (งบประมาณสนับสนุนจาก วช. ป 2552)
11. โครงการวิจัยเรื่อง “การปรับปรุงระบบการใหน้ําที่เหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกพริกซุปเปอรฮ็อต”
ระยะเวลาที่ใชในโครงการ 1 ป (งบประมาณสนับสนุนจาก สกว. MRG-WI525E110 ป 2552)
12. โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาศักยภาพและพัฒนาพลังงานน้ําเพื่อการผลิตกระแสไฟฟาในพื้นที่ลุมน้ําชี”
ระยะเวลาที่ใชในโครงการ 1 ป (งบประมาณสนับสนุนจาก วช. ป 2552)
13. หัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง “การวางแผนการเพาะปลูกแบบมีสวนรวมของเกษตรกรและการประมาณคา
การใชน้ําของพืชจากแบบจําลองคณิตศาสตร” ระยะเวลาที่ใชในโครงการ 1 ป (งบประมาณสนับสนุนจาก
วช. ป 2553)
14. หัวหนาโครงการวิจัย การบริหารจัดการอางเก็บน้ําแบบใชเงื่อนไขหลายหลักเกณฑ, 2554 (งบประมาณ
สนับสนุนจาก สกว. ป 2554)
15. หัวหนาโครงการวิจัย การบริหารจัดการอางเก็บน้ําโดยใชเทคนิคอาณานิคมมด, 2555 (ทุนอุดหนุนการวิจัย
เพื่อสรางองคความรูใหมจากงบประมาณเงินแผนดิน ประจําป พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
16. หัวหนาโครงการวิจัย การบริหารจัดการอางเก็บน้ําโดยใชเทคนิคซัฟเฟลฟรอกลีปปง, 2556 (ทุนอุดหนุน
การวิจัยประเภทอาจารยและนักวิจัย งบประมาณเงินแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม)
17. หัวหนาโครงการวิจัย การบริหารจัดการอางเก็บน้ําโดยใชเทคนิคการหาคาเหมาะสมสูงสุดและการศึกษา
เลียนแบบ, 2558 (ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทอาจารยและนักวิจัย งบประมาณเงินแผนดิน ประจําป
งบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
หนังสือ/ตํารา
1. อนงคฤทธิ์ แข็งแรง, พฤษภาคม, 2555, วิศวกรรมน้ําเสียและการออกแบบ จํานวน 286 หนา
2. อนงคฤทธิ์ แข็งแรง, พฤษภาคม, 2553, วิธีการหาคาเหมาะสมที่สุดในการพัฒนาโครงการแหลงน้ํา
จํานวน 364 หนา
3. อนงคฤทธิ์ แข็งแรง, ตุลาคม, 2552, การวางแผนและจัดการทรัพยากรน้ําระดับลุมน้ํา จํานวน 222 หนา
4. อนงคฤทธิ์ แข็งแรง, ตุลาคม, 2552, การจัดการทรัพยากรน้ํา จํานวน 246 หนา
5. อนงคฤทธิ์ แข็งแรง, ตุลาคม, 2549, อุทกวิทยา จํานวน 241 หนา
กรรมการและผูทรงคุณวุฒิ
1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555 คณะแพทยศาสตร คณะสัตวแพทยและ
สัตวศาสตร คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สถาบันวิจัยบรรพชีวิน
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และสํานักบริการวิชาการ

2. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิทย-เทคโนโลยี พ.ศ. 2554
3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ทั้งระดับคณะและระดับสถาบัน
ปการศึกษา พ.ศ. 2554
4. ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระดับสถาบัน ป
การศึกษา พ.ศ. 2554
5. ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม ปการศึกษา พ.ศ. 2555
6. คณะกรรมการตรวจการจางกลุมอาคารศูนยวิจัย อาคารคณะบัญชีและการจัดการ อาคารโรงพยาบาลคณะ
แพทยศาสตร
7. คณะอนุกรรมการถวายงานในโครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา ดาน
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
8. คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหลงน้ํา วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)
ประจําป 2551 – 2556
9. อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด วิชา การบริหารจัดการทรัพยากรทองถิ่น หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร การปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2550 – 2552
10. กรรมการประจําคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร (23 พฤศจิกายน 2549 – 14 มิถุนายน 2554 และ 15
พฤษภาคม 2555 – ปจจุบัน)
11. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (12 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2557 และ 13 พฤศจิกายน
2557 – ปจจุบัน)
ผลงานตีพิมพ
1. วารสารตางประเทศ จํานวน 33 เรื่อง
2. วารสารภายในประเทศ จํานวน 11 เรื่อง
3. ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 13 เรื่อง
4. ประชุมวิชาการระดับประเทศ จํานวน 17 เรื่อง
รางวัล
1. รางวัลชมเชยประกวดบทความ เรื่อง โครงการทางลอดใตสะพานทาขอนยาง (รถจักรยายยนต รถจักรยาน
ทางเดินเทา) จาก สมาคมทางหลวงแหงประเทศไทย ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553
2. รางวัลพิเศษ เรื่องเลาเราพลัง TQF โครงการพัฒนาสูกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2553
3. รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ จากวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) 13 กรกฎาคม
2555

