
1.       ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)           นายบัณฑิต หิรัญสถิตย์พร 
 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Bandit Hirunstitporn 
 ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย ์
 ต าแหน่ง ประธานอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  
 สาขาวิชา วิศกรรมเกษตร 
 หน่วยงานที่สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยแม่โจ้  
  ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 
  โทรศัพท์ : 053-875019 โทรสาร : 053-875011 
  Email Address: bandit_h@hotmail.com 
2. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ปีพ.ศ. 
วศ.ม. 
วศ.บ. 

วิศวกรรมโครงสรา้ง 
วิศวกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2534 
2532 

 

3. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ 
 1) วิศวกรรมการออกแบบเครื่องจักรกล 

2) วิศวกรรมการผลติเครือ่งจักรกล 
 

4. ประวัติการท างาน 
ปี พ.ศ. ต าแหน่ง 
2563-ปัจจุบัน ประธานกรรมการผู้รับผดิชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม

เกษตร 
2548-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2545-2549 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
2544-2548 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2538-2544 อาจารย์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
 
5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวจิัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง) 
- 
 
 
 

mailto:bandit_h@hotmail.com


6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง) 
สุเนตร สืบค้า และบัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. (2559). รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาการบดแผ่นมะตูมแห้งด้วย

เครื่องบดแบบแผ่นแนวตั้ง. เสนอต่อ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 47. 
บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. (2560). รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาการท าแท่งเชื้อเพลิงขยะจากมูลฝอยติด

เชื้อ. เสนอต่อ ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 40. 
สุเนตร สืบค้า บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร และสุจิตรา รตนะมโน. (2560). รายงานวิจัยเรื่อง การอบแห้งเมล็ดถั่ว

เหลืองฝักสดเพื่อใช้ท าของขบเคี้ยว. เสนอต่อ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่
โจ้. 38. 

บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. (2562). รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนาเครื่องหั่นย่อยวัสดุจากแนวกันไฟแบบ
ติดตั้งบนรถบรรทุกขนาดเล็ก. เสนอต่อ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่าย
ภาคเหนือ. 49. 

 
7. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
- 
 

8. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง) 
สุเนตร สืบค้า รชต สุวิทย์ชยานนท์ บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร พิสุทธิ์ กลิ่นขจร แสนวสันต์ ยอดค า บัวเรียม 

มณีวรรณ์ และระวิน สืบค้า. (2563). การศึกษากระบวนการแยกเปลือกเมล็ดล าไยเพื่อใช้เนื้อในเป็น
วัตถุดิบอาหารสัตว์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช. 27(3): 191-204. 

 

9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)  
มาศรุจ พงษ์เทียน บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร เสมอขวัญ ตันติกุล และสุเนตร สืบค้า. (2563). เครื่องแยกเนื้อใน

เมล็ดล าไย. ใน การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21 วันที่ 
30-31 กรกฏาคม 2563, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครรราชสีมา. หน้า 55-61. 

 
10 ผลงานอื่น ๆ เช่น ต ารา บทความ สิทธิบัตร ฯลฯ  

ต ารา 
บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. (2563). สถิตยศาสตร์วิศวกรรม. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย

แม่โจ ้เชียงใหม,่ 372. 
 

บทความวิชาการ 
สุเนตร สืบค้า บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร เสมอขวัญ ตันติกุล และระวิน สืบค้า. (2560). การหาแรงที่ใช้ในการตัด

ผลผลิตทางการเกษตร.วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช. 24(2): 11-22. 
 



 สิทธิบัตร 
บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. เครื่องแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร. สทิธิบัตรไทย เลขที่ 70663. 5 กรกฎาคม2562. 
บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. รถแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร. สิทธิบัตรไทย เลขที่ 70661. 5 กรกฎาคม2562. 
 

อนุสิทธิบัตร 
บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. เครื่องหั่นย่อยเศษกิ่งไม้. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 5241. 17 กุมภาพันธ์ 2553. 
บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. เครื่องหั่นย่อยวัสดุเส้นใย. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 7271. 2 กรกฎาคม 2555. 
บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. อุปกรณ์คัดแยกมูลฝอย.  อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 10981.  8 กุมภาพันธ์ 2559. 
บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. ชุดใบมีดส าหรับเครื่องย่อย. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 11187. 19 กุมภาพันธ์ 2559.  
บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. เครื่องย่อยมูลฝอย. อนสุิทธิบัตรไทย เลขที่ 11562. 3 มิถุนายน 2559.  
บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและวิธีการดังกล่าว. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 12485. 9 

มีนาคม 2560. 
บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร. เครื่องหั่นย่อย. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 15545. 20 กันยายน 2562. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


