ประวัติ
นายมณฑล ฉายอรุณ
1. ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล
ภูมิลาเนาเดิม
วัน เดือน ปี เกิด

ที่อยู่ปัจจุบัน

นายมณฑล ฉายอรุณ
จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 24 กันยายน 2490
39/9 หมู่บ้าน พรพิมาน ถนนรังสิต – องครักษ์ ตาบลรังสิต
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

2. เคยดารงตาแหน่ง
2.1 รองอธิการบดี วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
2.2 ผู้อานวยการวิทยาเขตภาคใต้
2.3 คณบดีคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
2.4 ผู้อานวยการวิทยาเขตขอนแก่น
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก
3. ประวัติการรับราชการ เริ่มรับราชการ 11 พฤษภาคม 2515
พ.ศ.
2515
2518
2527
2531
2534
2538
2538
2543
2546
2548
2550

การดารงตาแหน่ง
ครูตรี วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
อาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาเขตเทคนิคขอนแก่น
อาจารย์ 2 ระดับ 5 วิทยาเขตเทคนิคขอนแก่น
อาจารย์ 3 ระดับ 6 วิทยาเขตขอนแก่น
อาจารย์ 3 ระดับ 8 วิทยาเขตขอนแก่น
ผู้อานวยการ วิทยาเขตภาคใต้
คณบดีคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้อานวยการ วิทยาเขตวังไกลกังวล และดารงตาแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฯ
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาเขตขอนแก่น
ผู้อานวยการวิทยาเขต ระดับ 9 วิทยาเขตวังไกลกังวล
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผู้อานวยการวิทยาเขต ระดับ 9 และผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

4. ประวัติการศึกษา / ฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน
4.1 การศึกษา
คุณวุฒิ

วิชาเอก

วศ.บ. อุตสาหการ
M.Eng Industrial Engineering
ปร.ด. การบริหารการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
Cert. CNC Machinist Tech.
Cert. Technical Ed.
Cert. Technician’s Behavior in
Industrial Development

วัน เดือน ปี
ที่สาเร็จการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา

21 มี.ค. 2515
25 เม.ย. 2520
20 ก.พ. 2552

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

20 ก.ย. 2525
20 ก.ย. 2525
25 มิ.ย. 2536

Oklahoma State Technology
Oklahoma State University
Colombo Plan Staff College For
Technician Education

4.2 การฝึกอบรม และประชุมสัมมนา
การฝึกอบรมหลักสูตรที่สาคัญ และร่วมประชุมสัมมนาในระดับที่เป็นผู้แทนของประเทศ
พ.ศ.
มิถุนายน
2534
มิถุนายน
2536
พฤศจิกายน
2536
เมษายน 2537

หลักสูตร

สถาบัน / ประเทศ

อบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง รุ่นที่ 2

สถาบันพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา

ฝึกอบรมหลักสูตร Technician’s Behavior in
Industrial Development
ฝึกอบรมหลักสูตร Project Co-ordinator

ที่ CPSC ณ ประเทศสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์
ที่ NAIT ณ ประเทศแคนาดา

ประชุมสัมมนา “ How Robot Improve Your
Productivity ”
ประชุมสัมมนา “ How to Manage and Organize a
Proper Training Program of Process Engineering ”
ตุลาคม 2537 อบรมหลักสูตรผู้บริหารประจาการสังกัดสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล รุ่นที่ 1
มกราคม ประชุมสัมมนา เรื่อง Human Resources
2538
Development in Electronic Fields

ณ ประเทศอิสราเอล
ณ ประเทศอังกฤษ
สถาบันพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
ณ ประเทศอินโดนีเซีย

พ.ศ.
เมษายน
2539
ตุลาคม
2539
ตุลาคม
2541
พฤษภาคม
2543

หลักสูตร
ประชุม Senior Administrator’s Conference
ประชุม Governing Board Meeting
ประชุมสัมมนาเรื่อง “ Performance Management in
VTET “
อบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3
( นบม. รุ่นที่ 3 )

สถาบัน / ประเทศ
ณ SEAMEO VOCTECH
ประเทศบรูไน
ณ SEAMEO VOCTECH
ประเทศบรูไน
ณ SEAMEO VOCTECH
ประเทศบรูไน
ทบวงมหาวิทยาลัย

4.3 การศึกษาดูงานที่สาคัญ
ศึกษาดูงานที่สาคัญได้มีโอกาสศึกษาดูงานในหลายประเทศ คือ ได้รับทุน DSE ศึกษาระดับ
ปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ ณ Asian Institute of Technology (AIT) รับทุน DAAD ไปศึกษาอบรมที่
Stutgart University ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ศึกษาอบรมหลักสูตร CNC Machinist Tech ที่
Oklahoma State Technology และหลักสูตร Technical Education ที่ Oklahoma State University ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นยังได้ศึกษาดูงานในประเทศต่าง ๆ ดังนี้
เมษายน 2522
มกราคม 2525
กันยายน 2533
สิงหาคม 2534
สิงหาคม 2535
เมษายน 2537
ตุลาคม 2537

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
ศึกษาดูงานที่ Oklahoma State Technology (OST) และ Oklahoma State
University (OSU) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เจรจาธุรกิจศึกษา ณ ประเทศแคนนาดา
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ที่ Schweizeriache Hotelfachschule Luzern
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส ที่ Institute Universitaire de Technologie
de Villetaneuse
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ ที่ Cambridge Regional College
และที่ The Bell language School
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ที่ German Singapore Institute (GSI)

พฤษภาคม 2538

มกราคม 2539
พฤษภาคม 2539
กันยายน 2539
พฤษภาคม 2540
มิถุนายน 2540
พฤษภาคม 2543
พฤษภาคม 2544
พฤศจิกายน 2544
สิงหาคม 2545
ตุลาคม 2545
ตุลาคม 2546
กันยายน 2547
พฤษภาคม 2547
มีนาคม 2548

นาผู้บริหารและผู้ประสานงานปริญญาตรี วิทยาเขตภาคใต้ไปศึกษาดูงาน
ณ ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนากาลังคนด้านอุตสาหกรรมการผลิต
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการเงินกับสาธารณรัฐออสเตรีย
ณ สาธารณรัฐออสเตรีย และประเทศอิตาลี
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเดนมาร์ก
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
ศึกษาดูงาน ณ เมืองโคโลโลญจน์ ประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ และอิสราเอล
ศึกษาดูงานด้านเครื่องจักรกลหนัก ณ ประเทศญี่ปุ่น
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศฮ่องกง ที่ University of Hong Kong,
Chinese University of Hong Kong และ Open University of Hong Kong.
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ที่ Nanyang Polytechnic
ศึกษาดูงานแสดงอุปกรณ์การศึกษา World Didac ณ นครเซี่ยงไฮ้
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ศึกษาดูงาน ณ China Agricultural University ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ศึกษาดูงานแสดงอุปกรณ์การศึกษา WORLD DIDAC 2002
ณ เมืองเฉินตู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ศึกษาดูงานเครื่องจักรการผลิตเหล็ก และดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตเหล็กเส้น และเหล็กรูปพรรณ ณ ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาผู้บริหารสายช่างอุตสาหกรรม
ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี
ศึกษาดูงาน SME และมหาวิทยาลัย MID SWEDEN ณ ประเทศสวีเดน
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเกียวโต และ National Institute of Advanced
Industrial Science Technology ที่นครเกียวโต นครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

5. ผลงานตารา
( 1 ) วัสดุอุตสาหกรรม
( 2 ) ทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ

( 3 ) วัสดุวิศวกรรม
( 4 ) โลหะวิทยาฟิสิกส์

6. ผลงานที่ประสบผลสาเร็จและเป็นที่ประทับใจ
11 กรกฎาคม 2543
16 มกราคม 2544
5 ตุลาคม 2544
8 ธันวาคม 2544

ได้รับการประกาศเกียรติคุณ เป็น “นักบริหารดีเด่น” ประจาปี 2543
ได้รับเกียรติบัตร ผู้บริหารการศึกษาแห่งปีของสานักงานคณะกรรมการ
คุรุสภา อาเภอเมืองขอนแก่น ปี 2544
ได้รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจาปี 2544
ได้รับรางวัลเกียรติยศ “เพชรแผ่นดิน” พุทธศักราช 2544

7. เคยดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือ สถาบันอุดมศึกษา
( 1 ) ตาแหน่ง กรรมการสภา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
( 2 ) ตาแหน่ง กรรมการสภา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
( 3 ) ตาแหน่ง อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ปี พ.ศ. 2535 ถึง ปี พ.ศ. 2536
ปี พ.ศ. 2538 ถึงปี พ.ศ. 2540
ปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2551

8. กรรมการ อดีตกรรมการ สมาชิกและที่ปรึกษา
กรรมการ และสมาชิกสมาคม
( 1 ) กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
( 2 ) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์
( 3 ) คณะกรรมการบริหารพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
( 4 ) คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
( 5 ) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
( 6 ) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
( 7 ) คณะกรรมการผลักดันงานพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
( 8 ) คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด
( 9 ) สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
( 10 ) สมาคมวิศวกรรมอุตสาหการ
( 11 ) สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อดีตกรรมการ และที่ปรึกษา
( 1 ) กรรมการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
( 2 ) ประธานคณะกรรมการศูนย์กิจกรรมร่วมรัฐสภา - ประชาสังคม จังหวัดขอนแก่น
( 3 ) คณะกรรมการ จัดแบ่งทรัพย์สินเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดขอนแก่น
( 4 ) คณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการ ปฏิรูปการศึกษา จังหวัดขอนแก่น
( 5 ) ที่ปรึกษา คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น
( 6 ) ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี

