Dr. Ágfalvi Mihály 1941. július 7-én született Szatmárnémetiben. Sopronban járt általános
iskolába, itt kezdte meg középiskolai tanulmányait is, de azokat már Székesfehérváron, a József Attila Gimnáziumban fejezte be 1959-ben. Egy évig a Videoton gyárban segédmunkásként dolgozott, majd a GEO jogelődjében, a hajdani Jáky József Technikumban, az érettségire
épülő kétéves technikus-képzésben vett részt.
1962-67 között az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar nappali tagozatára járt, ahol építőmérnöki oklevelet szerzett földmérő szakon. A diploma után a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat (BGTV) székesfehérvári, 6. osztályán dolgozott beosztott mérnökként.
1970. január 1-től oktatója a GEO Geodézia Tanszékének, ahol kezdetben több tantárgy oktatásában vett részt és szerzett alapos oktatási gyakorlatot. 1974-ben vette át nagyhírű elődjétől,
dr. Vincze Vilmostól, az Ipari geodézia, mai nevén Mérnökgeodézia tárgy oktatását. Ettől az
évtől mind a mai napig tantárgyfelelősként gondozza a tantárgyat, szervezi gyakorlatait, tanulmányútjait; megírta a tárgy jegyzeteit. Az oktatómunka mellett részt vett a BME-n szervezett
geodéziai automatizálási szakmérnöki továbbképzésben, majd itt szerezte meg a műszaki doktori fokozatát (1979).
1979-ben az Ipari geodéziai szaküzemmérnöki szak, majd 2002-ben a megújított Építési geodézia szakirányú továbbképzés tantervének és tantárgyprogramjainak a kidolgozása után irányította szakvezetőként ezeket a képzéseket.
Sokat dolgozott K+F típusú feladatokban (fenyőfői bauxitbánya, KÖFÉM, Ikarus, vízügyi létesítmények mozgásvizsgálata), melyekhez több esetben a szakirodalom alapján új módszereket dolgozott ki munkatársaival.
1981-1991 között a kar tudományos igazgatóhelyettese lett, illetve főigazgató-helyettese
(1986). 1994-2001-ig két alkalommal állt a Kar élén, amelynek neve ezidőben változott meg
Geoinformatikai (Főiskolai) Karrá. Először 1994-1997 között, majd ennek a vezetői megbízatásnak a meghosszabbítása után további négy évig, 2001-ig vezette a Kart főigazgatóként.
Ágfalvi Mihály mindig aktívan vett részt a földügyi szakterület társadalmi-tudományos
közéletében. Kezdetben a GKE (ma Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési
Társaság) Oktatási és Ifjúsági Bizottságának titkára majd elnöke; a székesfehérvári felnőtt
csoport elnöke; 2007 óta a Társaság örökös tagja, az MTA X. osztálya Geodéziai
Tudományos Bizottságának tagja (1985 – 1990), Nemzetközi Földmérő Szövetség (FIG)
Magyar Nemzeti Bizottságának titkára (1994-1998) majd elnöke (1998-2002), az MTA
VEAB Geodéziai és Bányamérési Bizottságának elnöke (1991-95), a Magyar Földmérési,
Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTT) intéző bizottságának tagja (1994-től), az
MFTTT főtitkár-helyettese (2005-től), a MTESZ Fejér-megyei elnöke (1998–2008), jelenleg
alelnöke.
Eddigi elismerései: Térképészet kiváló dolgozója 1972, MÉM Kiváló dolgozó (1982), Erdészeti és Faipari Egyetem Kiváló dolgozója (1992), Székesfehérvárért emlékérem (1994), Lázár deák emlékérem (1995), Fasching Antal díj (1998), Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett
(2002), Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2006), GEO Emlékérem (2008).
A Magyar Mérnöki Kamara (Mérnök Egylet) alapító tagja, megszervezte 1989-ben a székesfehérvári csoportot, melyből később kialakult a Fejér Megyei Mérnöki Kamara. Az MMK
megalakulása után az első két ciklusban az Országos Elnökségének tagja (1997-2005). A
Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat szakmai munkájában is részt vállalt, legutóbb aktív részese volt az M2 ajánlás elkészítésének.

