
 

ดร.มงคล ธีระนานนท

 
 

ประวัติสวนตัว 

สถานท่ีอยูอาศัย บานเลขท่ี 240/6  หมูท่ี 1 ถนนทาศาลา-สิชล ตําบลทาศาลา อําเภอทาศาลา   

จังหวัดนครศรีธรรมราช  80160 

โทร. 08-1970-9797   

E-mail: mongkol.te@wu.ac.th 
mongkol.wu@gmail.com 
mongkol_srs@hotmail.com  

 
สถานท่ีทํางาน  สํานักผูบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 222 ถนนไทยบุรี อําเภอทาศาลา  
   จังหวัดนครศรีธรรมราช รหสัไปรษณีย 80161 โทรศัพท 0-7567-3807 

 ตําแหนง ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร  

 
การศึกษา   

2555  การจัดการธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  (Doctor of management) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2545  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการสําหรับนักบริหาร 

                     (Master of public administration,MPA), Major in management for executive  

                     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  National institute of development  

                     Administration (NIDA) 
 

ตําแหนงงานปจจุบัน 

ป พ.ศ. ตําแหนงงาน 
2564 - ปจจุบัน ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
2563 - ปจจุบัน คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพยสินเพ่ือประโยชนแหงรัฐประจํา

จังหวัดสุราษฎรธาน ี
2563 - ปจจุบัน ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
2561 - ปจจุบัน เลขานุการกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนยการเเพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
2559 - ปจจุบัน ท่ีปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรธีรรมราช 
2558 - ปจจุบัน ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการ ภาคประชาชน ดานวิชาการ สํานักนายกรัฐมนตรี  
2558 - ปจจุบัน ผูถือหุน/ผูกอตั้ง/ท่ีปรึกษา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครศรีธรรมราช (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด 
2552 – ปจจุบัน ตัวเเทนสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty) กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 
2550 - ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิโรงพยาบาลทาศาลา นครศรีธรรมราช 
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ประสบการณการทํางาน 

ดานการศึกษา 

ป พ.ศ. ตําแหนงงาน 
2561 - 2563 ท่ีปรึกษาทางวิชาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธญัวงศ) 
2548 - 2556 พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
2561 – 2563 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) จัดซ้ือ

ครุภัณฑโรงพยาบาลศูนยการเเพทย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
2560 – 2563 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
2558 - 2564 กรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 5 จังหวัด    

(จังหวัดชุมพร,จังหวัดสุราษฎรธาน,ีจังหวัดนครศรีธรรมราช,จังหวัดพัทลุง,จังหวัดสงขลา) 
2548– 2555 อาจารยประจําหลักสูตรบรหิารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
2551 - 2555 ผูอํานวยการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
2549 - 2551 ผูจัดการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
2551 – 2558 อาจารยพิเศษระดับอุดมศึกษา/ท่ีปรึกษาแผนธุรกิจ/วิทยากร ดานการบมเพาะธุรกิจ  

 

ดานธุรกิจ  

ป พ.ศ. ตําแหนงงาน 

2523 - 2538 ประกอบธุรกิจรับซ้ือยางพารา และผลิตผลทางการเกษตร 

2530 – 2560 หุนสวนกิจการขนสงสินคาขนาดใหญรถพวง เทรเลอร  

2535 – 2560 หุนสวนตัวเเทนจําหนายอาหารสัตวบกสัตวน้ํา บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ จํากัด มหาชน 

2555 – 2560 หุนสวนตัวเเทนจําหนายอาหารสัตวบกสัตวน้ํา บริษัท เจ บี เอฟ จํากัด  

2535 – 2560 หุนสวนบริษัท มงคล เจริญทรัพย จํากัด จังหวัด สมุทรสงคราม 

 

ดานสังคมเเละอ่ืนๆ  

ป พ.ศ. ตําแหนงงาน 
2545 - 2549 ผูพิพากษาสมทบศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชแผนกคดีเยาวชนเเละครอบครัว 
2547 - 2555 ผูประนีประนอมประจําศาลแขวงนครศรีธรรมราช 
2556 - 2558 กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
2556 – 2561 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินราคาทรัพยสินเพ่ือประโยชนแหงรัฐประจํา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2558 - 2561 คณะกรรมการรวมภาครัฐเเละเอกชน เพ่ือเเกไขปญหาเศรษฐกิจจังหวัดนครศรีธรรมราช  
2558 – 2561 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวของดานการจราจรเเละการขนสง การพัฒนาเมือง 

เเละสิ่งเเวดลอม 
2550 – 2554 คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 
2551 – 2555 คณะกรรมการเครื่อขายอุดมศึกษาภาคใตตอนบน สถาบันเเมขายสังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  



 

(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
2540 – 2545 คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ (กต.ตร.) สภ.ทาศาลา 
2558 - 2562 คณะกรรมการการรักษาความม่ันคงเเละความสงบเรียบรอยอําเภอทาศาลา 
2555 - 2562 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
2558 - 2561 ประธานครือขายผูปกครองนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
2549 - 2558 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา 
2550 - 2554 ประธานชุมชนเทศบาลตําบลทาศาลา 
2554 - 2558 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เเละประเมินผลเทศบาลตําบลทาศาลา 
 2550 - 2554 คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 

Update : 21/06/2564 

 

 

 

ลงชื่อ ......................................................... 

( ดร.มงคล  ธรีะนานนท) 

ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 


