
1. ชื่อ – สกุล     นายวิศรุต บวงสรวง  
2. ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ ดร.  
3. ต าแหน่งบริหาร / ต าแหน่งปัจจุบัน - 
4. สถานท่ีติดต่อ    สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
     โทรศัพท์ :  
     Email : bbuangsuang@gmail.com 
5. คุณวุฒิทางการศึกษา 
 
ระดับการศึกษา วุฒิ วิชาเอก สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
ปริญญาตรี อ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 ประวัติศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2553 
ปริญญาโท ศศ.ม. ประวัติศาสตร ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2557 
ปริญญาเอก ปร.ด. ประวัติศาสตร ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 2563 
 
6. ทุน 
 นักเรียนทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ระดับปริญญาโทและเอกใน
 ประเทศ) โครงการพัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ส านักงานคณะกรรมการ
 อุดมการศึกษา (สกอ.) ประจ าปีพุทธศักราช 2553 
 
7. สาขาท่ีสนใจ 
 1. ประวัติศาสตร์การเมืองไทย 
 2. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาไทย 
 3. ศาสนวัตถุกับการเมืองไทย 
 4. แนวคิดทางการเมืองไทย 
 
8. ผลงานทางวิชาการ  
2563   วิศรุต บวงสรวง. “พระสยามเทวาธิราชทรงปราบกบฏบวรเดช: การช่วงชิง 
   เทพสัญลักษณ์ในเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2476”  ใน    
   ศิลปวัฒนธรรม ปทีี่ 41 ฉบับที่ 6 (เมษายน 2563) น. 72 – 81. 
2562   วิศรุต บวงสรวง. “พระพุทธสิหิงค์ รัชกาลที่ 1 กับการเมืองไทยสมัย  
   คณะราษฎร ทศวรรษ 2470 - 2490” ใน ศิลปวัฒนธรรม ปทีี่ 41 ฉบับที่ 2  
   (ธันวาคม 2562) น. 66 - 83. 
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วิศรุต บวงสรวง,“ก าเนิดพระเครื่องในราชส านักพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว” น าเสนอใน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 (The 2nd National 
Conference 2019) “ทวารวดีศึกษา: คืนชีวิต ฟื้นจิตวิญญาณทวารวดี (Enliven 
the Spirit of Dvaravati)” โดยวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วันที่ 1 กันยายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม , น. 
313 – 395. 

2557 วิศรุต บวงสรวง. ก่อนจะมาเป็น “ธัมมิกสังคมนิยมแบบเผด็จการ: การเคลื่อนไหว
ทางความคิดของพุทธทาสภิกขุในทศวรรษ 2490 - 2509” ใน วารสาร
ประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เมษายน - กันยายน 2557) น. 209 - 
261. 

2555 วิศรุต บวงสรวง. “พระพุทธศาสนากับคอมมิวนิสต์: ความคิดและข้อถกเถียงของ
ปัญญาชนฝ่ายซ้ายไทย ทศวรรษ 2490 - 2500” ใน พิพัฒน์ สุยะ (บรรณาธิการ) สุ
วิชญาจารย์: รวมบทความทางวิชาการเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร 
นิรัญราช และ อาจารย์เชษฐา พวงหัตถ์ เนื่องในวาระอายุครบ 60 ปี. นครปฐม : 
ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555. น. 84 – 123. 

2553 วิศรุต บวงสรวง. วิจารณ์หนังสือ Kamala Tiyavanich. Forest Recollection: 
Wandering Monks in Twentieth - Century Thailand. U.S.A: The 
University of Hawaii Press, 1997. ใน วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีที่ 32 (2553) ฉบับที่ 2 น. 264 - 269. 

2552  วิศรุต บวงสรวง “ความส าคัญของต านานพระนางจามเทวี ในฐานะหลักฐาน
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ล้านนา” ใน เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์ ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ 
(บรรณาธิการ) ไผ่แตกกอ ไผ่นอกกอ: รวมผลงานทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์
เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว. 
กรุงเทพฯ: ศักดิโสภาการพิมพ์, 2552. 

 
9. งานบริการความรู้สู่สาธารณะ 

วิศรุต บวงสรวง. “เมื่อจิตรวิจารณ์ศาสนา ศาสนาในทรรศนะวิจารณ์ของจิตร  ภู มิ
ศักดิ์ (ทศวรรษ 2490 - 2500)”       
http://prachatai.com/journal/2012/11/43665  
วิศรุต บวงสรวง. “กิตติวุฑฺโฒภิกขุบนเส้นทางสู่ 6 ตุลาฯ”  
https://prachatai.com/journal/2018/10/79079 

 



10. ประสบการณ์การสอน 
2561 – 2563  อาจารย์พิ เศษ รายวิชา 350224 ต านาน ศาสนา ไสยศาสตร์และพิ ธีกรรม 

(Legends, Religions, Magic and Rituals) หมวดวิชาประวัติศาสตร์ คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 อาจารย์พิเศษ รายวิชา 435202 พัฒนาการสังคมไทย (Changing in Thai 
Society) ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 

 


