
ประวัติและผลงาน 

 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ:  ผศ.ดร.วสันต์  เหลืองประภัสร์ 
ต าแหน่ง: 1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสัญญำ ธรรมศักดิ์ เพื่อประชำธิปไตย มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
(2558 – ปัจจุบัน) 
  2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประจ ำสำขำบริหำรรัฐกิจ คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
(2552 – ปัจจุบัน) 

ที่อยู่ที่ติดต่อ: คณะรัฐศำสตร์  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  เลขท่ี 2 ถ.พระจันทร์ กทม. 10200 

โทรศัพท์: 086-317-3903 E-mail:  wasanbu@gmail.com 
FAX:  02-226-5651 

 
 

2. การศึกษา 

ปีการศึกษา สถาบันการศึกษา ระดับ/สาขา 

2535-2538 คณะรัฐศำสตร์  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รัฐศำสตร์บัณฑิต (บริหำรรัฐกิจ) เกียรตินิยม
อันดับสอง 

2539-2543 คณะรัฐศำสตร์  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รัฐศำสตร์มหำบัณฑิต (บริหำรรัฐกิจ) 

2548-2551 Graduate School of International 
Cooperation Studies (GSICS), Kobe 
University, JAPAN 

รัฐศำสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
(Doctor of Political Science) 

 
 

3. ต าแหน่งและการท างานในอดีต 

ปี ต าแหน่ง 
2555 – 2561 
2555 – 2558 
2557 – 2558 
 

 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 รองคณบดีฝ่ำยบัณฑิตศึกษำ คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรปริญญำโทสำขำวิชำบริหำรรัฐกิจและกิจกำรสำธำรณะส ำหรับ

นักบริหำร (EPA) คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
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2553 – 2555 
 
2552 – 2553 
2546 – 2548 
 
2545 – 2546 

 รองผู้อ ำนวยกำรโครงกำรปริญญำโทสำขำวิชำกำรเมืองกำรปกครองส ำหรับนัก
บริหำร (MPE) คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกำรคลังและบริกำรสังคม คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 อำจำรย์ประจ ำภำควิชำรัฐศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย

บูรพำ 
 อำจำรย์ประจ ำโปรแกรมวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

 
 

4. ผลงานการวิจัย 

2545 

งำนวิจัย เรื่อง “การปกครองท้องถิ่นต่างประเทศเปรียบเทียบ: สถานภาพในปัจจบุัน และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง” เสนอต่อ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. (ร่วมวิจัย) 
งำนวิจัย เรื่อง “บทบาทอ านาจหน้าที่ของก านนัผู้ใหญ่บ้านและการปกครองท้องท่ี” เสนอต่อ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ. (ร่วมวิจยั) 

2546 

งำนวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น” เสนอต่อ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรมำตรฐำน
กำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย. (ร่วมวิจัย) 
งำนวิจัย เรื่อง “ทิศทางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น” เสนอต่อ กรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหำดไทย. (ร่วมวิจัย) 

2547 

งำนวิจัย เรื่อง “โครงการติดตามผลการกระจายอ านาจประจ าปีงบประมาณ 2546 ภายในพื้นที่เขต 3” 
เสนอต่อ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. 
(หัวหน้ำโครงกำรวิจยั) 
งำนวิจัย เรื่อง “โครงการติดตามผลการกระจายอ านาจประจ าปีงบประมาณ 2547 ภายในพื้นที่เขต 3” 
เสนอต่อ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. 
(หัวหน้ำโครงกำรวิจยั) 
งำนวิจัย เรื่อง “การประเมินผลองค์การมหาชนและหน่วยงานในก ากับของรัฐ” เสนอต่อ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร. (ร่วมวิจัย) 
งำนวิจัย เรื่อง “การศึกษาอ าเภอต้นแบบในการจัดบริการสาธารณะเพ่ือการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ 
(Government Outlet)” เสนอต่อ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร. (ร่วมวิจยั) 

2548 

งำนวิจัย เรื่อง “ธรรมาภิบาลด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองท้องถิ่น: ศึกษาการริเร่ิม
ของท้องถิ่น กระบวนการนโยบาย และปัจจัยสู่ความส าเร็จ” (Good Governance and 
Environmental Management for Local Government: A Study of Local Initiatives, Policyi 
Processes and Factors to Success) เสนอต่อ มลูนิธิสำธำรณสุขแห่งชำติ (มสช.) (National Health 
Foundation). (ร่วมวิจัย) 
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งำนวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในต่างประเทศ” เสนอต่อ วิทยำลัยพัฒนำกำรปกครองท้องถิ่น สถำบันพระปกเกล้ำ. (หัวหน้ำ
โครงกำรวิจัย) 

2552 

งำนวิจัยเรื่อง “ความก้าวหน้าของการกระจายอ านาจในประเทศไทย” เสนอต่อ กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น และ ส ำนักงำนโครงกำรพฒันำแห่งสหประชำชำติ (UNDP). (ร่วมวิจัย) 

งำนวิจัยเรื่อง “การศึกษาและปรับปรุงการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิน่ ให้มี
ขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีชัดเจน เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ” เสนอต่อ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร. (ร่วมวิจัย) 

2553 

งำนวิจัยเรื่อง “การจัดต้ังองค์กรความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นด้านสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
จังหวัดกาญจนบุรี : เน้นการบริหารองค์การความร่วมมือโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นศูนย์กลาง.” 
เสนอต่อ องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดกำญจนบรุี, 2553. (ร่วมวิจัย) 

งำนวิจัยเรื่อง “การศึกษาการกิจและโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เหมาะสม: 
ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี.” เสนอต่อ องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวดักำญจนบรุี. (ร่วม
วิจัย) 

งำนวิจัยเรื่อง “Institutional Capacity Assessment: Local Government and Children’s 
Rights” เสนอต่อ องค์กำรยูนเิซฟ (UNICEF) ประเทศไทย. (ร่วมวจิัย) 

2554 

งำนวิจัยเรื่อง “การศึกษาและรวบรวมตัวอย่างการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน 
(Collaborative Governance) ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกจิเอกชน ภาค
ประชาสังคมและชมุชน” เสนอตอ่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร. (หัวหน้ำโครงกำรวจิัย) 
งำนวิจัยเรื่อง “แนวทางการก าหนดขอบข่ายและรูปแบบในการด าเนินภารกิจหน้าที่ของนครแมส่อดใน
ฐานะองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบพิเศษ.” เสนอต่อ เทศบำลนครแม่สอด. (หัวหน้ำโครงกำรวิจัย) 

2555 

งำนวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาและพัฒนาระบบและวิธกีารทางานเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคมในการจัดท าบริการสาธารณะ” เสนอต่อ สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร. 
(หัวหน้ำโครงกำรวิจยั) 
งำนวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาความเหมาะสมการยกฐานะเทศบาลเมืองมาบตาพุดเป็นท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ.” เสนอต่อ เทศบำลเมืองมำบตำพุด. (ร่วมวิจยั) 

2556 

งำนวิจัย เรื่อง “โครงการการสังเคราะห์ตัวแบบเชิงทฤษฎีและการบริหารจากผลการดาเนินโครงการความ
ร่วมมือเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคม และสขุภาวะ” เสนอต่อ สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร
วิจัย (หัวหน้ำโครงกำรวิจัย) 
งำนวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาข้อเสนอการถ่ายโอนภารกิจการจดับริการสาธารณะให้ภาคประชาสังคม/
ชุมชน” เสนอต่อ สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (หัวหน้ำโครงกำรวิจยั) 

2557 

งำนวิจัยเรื่อง “โครงการจัดท าแผนแม่บท (Master Plan) การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแมส่อด เพ่ือ
รองรับการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC).” เสนอต่อ เทศบำลนครแมส่อด. (ร่วมวิจัย) 
งำนวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ.” เสนอต่อ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร. (ร่วมวิจยั) 
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2558 

งำนวิจัยเรื่อง “การรวมศูนย์อ านาจกับการบริหารงานภาครัฐในประเทศไทย: การทบทวนแนวคิด ข้อ
ถกเถียง และข้อพิจารณาเพ่ือการปฏิรูป” (Centralism and Public Administration in Thailand: 
Conceptual Review, Debating Issues and Implications for Reform) เสนอต่อ สถำบันพระปกเกล้ำ. 
(หัวหน้ำโครงกำรวิจยั) 
งำนวิจัยเรื่อง “โครงการจัดท าแนวทางศึกษารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุม้ครองเด็ก” 
เสนอต่อ ส ำนักงำนส่งเสริมสวัสดภิำพและพิทักษ์เด็ก เยำวชน ผู้ด้อยโอกำส และผูสู้งอำยุ (สท.) กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์. (หัวหน้ำโครงกำรวจิัย) 
งำนวิจัยเรื่อง “โครงการบูรณาการข้อมูลการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการของหน่วยงานกลางที่
อยู่ในก ากับของราชการฝ่ายบริหาร” เสนอต่อ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร. (หัวหน้ำ
โครงกำรวิจัย) 

2559 

งำนวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาขีดความสามารถและสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อภารกิจ
การถ่ายโอน” เสนอต่อ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ. (ร่วมวิจยั) 

งำนวิจัยเรื่อง “Thailand Disaster Risk Management: Public Expenditure and Institutional 
Review (DRM-PEIR)” เสนอต่อ ส ำนักงำนโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ (UNDP). (ร่วมวิจัย) 

2560 

งำนวิจัยเรื่อง “โครงการการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารงานจังหวัดให้มีศักยภาพสูงเพ่ือรองรับการ
พัฒนาประเทศในอนาคต (Thailand ๔.๐)” เสนอต่อ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร. 
(หัวหน้ำโครงกำรวิจยั) 
งำนวิจัยเรื่อง “การศึกษาระบบราชการเพ่ือเตรียมการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยระยะ 
20 ป”ี เสนอต่อ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร. (ร่วมวิจัย) 

2561 

งำนวิจัยเรื่อง “การจัดท าต้นแบบความร่วมมือในการบูรณาการภารกิจรัฐในพื้นที่จังหวัด” เสนอต่อ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร. (หัวหน้ำโครงกำรวิจยั) 

งำนวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี...) 
พ.ศ....ภายใต้โครงการวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอ านาจตาม
รัฐธรรมนูญใหม่” เสนอต่อ สถำบนัพระปกเกลำ้. (หัวหน้ำโครงกำรวจิัย) 

งำนวิจัยเรื่อง “กลไกการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่” เสนอต่อ กรมป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย 
กระทรวงมหำดไทย. (หัวหน้ำโครงกำรวิจัย) 

2562 - 
2563 

งำนวิจัยเรื่อง “โครงการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบประชารัฐที่เน้นประชาชน 
เป็นศูนย์กลาง” เสนอต่อ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร. (หัวหน้ำโครงกำรวิจัย / อยู่ใน
ระหว่ำงกำรวิจยั) 

งำนวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนานโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” เสนอต่อ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ. (หัวหน้ำโครงกำรวิจัย / อยู่ในระหวำ่งกำรวิจัย) 
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5. บทความและหนังสือ (ภาษาไทย) 

นครินทร์ เมฆไตรรตัน,์ วสันต์ เหลอืงประภัสร์ และมรตุ วันทนำกร. Uการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง : 
ข้อพิจารณาเพ่ือการปฏิรูปโดยองค์รวมU. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษำและพัฒนำประชำธิปไตย แห่งมหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์, 
2546. (ปรับปรุงจำกบทควำมเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ สมำคมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย) 

วสันต์ เหลืองประภสัร.์ “ข้อพิจำรณำกระบวนกำรกระจำยอ ำนำจตำมแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ.” ใน Uการปรับปรุง
กฎหมายกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นU. สมคิด เลิศไพฑรูย์ บก., กรุงเทพฯ: ศูนยศ์ึกษำกำรพัฒนำ
ประชำธิปไตย มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจฯ, 2546. 

นครินทร์ เมฆไตรรตัน์ และคณะ. Uทิศทางการปกครองท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ.U กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์
วิญญูชน, 2546. (ผู้แต่งร่วม) 

วสันต์ เหลืองประภสัร.์ “ปุจฉำประชำธิปไตย: บทส ำรวจเบื้องต้น.” Uวารสารมนุษย์ปริทัศน์U, วำรสำรวชิำกำรคณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สถำบันรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2546. 

วสันต์ เหลืองประภสัร.์ “องค์กำรมหำชน (Distributed Public Governance) บทวิจำรณ์หนังสือ OECD - Distributed 
Public Governance: Agencies, Authorities, and Other Government Bodies.” Uวารสารสถาบันพระปกเกล้าU, ปี
ที่ 2 ฉบับท่ี 1 (2547): 91-101. 

วสันต์ เหลืองประภสัร.์ “โครงสร้ำงทำงอ ำนำจและกำรเมืองท้องถิ่น: ข้อสังเกตจำกกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำและนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดในพื้นที่ภำคตะวันออก.” บทควำมประกอบกำรเสวนำเชิงวิชำกำรในหัวข้อ “กำรเลอืกตั้งนำยก อบจ. 
ทำงตรง: นัยต่ออนำคตท้องถิ่นไทย” ณ สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน โดยวิทยำลัยพัฒนำกำรปกครองท้องถิ่น สถำบัน
พระปกเกลำ้ วันท่ี 16 มีนำคม 2547. 

วสันต์ เหลืองประภสัร์ และมรุต วนัทนำกร. “สำรำนุกรมล ำดับที่ 14: ภำรกิจหน้ำท่ี” ใน Uสารานุกรมการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่นไทยU. นครินทร์ เมฆไตรรตัน์ และคณะ บก., นนทบุร:ี วิทยำลัยพัฒนำกำรปกครองท้องถิ่น สถำบันพระปกเกล้ำ, 
2547. 

วสันต์ เหลืองประภสัร.์ “สำรำนุกรมล ำดับที่ 16: กำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น.” ใน Uสารานุกรมการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่นไทยU. นครินทร์ เมฆไตรรตัน์ และคณะ บก., นนทบุร:ี วิทยำลัยพัฒนำกำรปกครองท้องถิ่น สถำบันพระปกเกล้ำ, 
2547. 

วสันต์ เหลืองประภสัร.์ “สำรำนุกรมล ำดับที่ 17: ควำมเป็นอิสระ กำรก ำกับดูแล และกำรตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น.” ใน Uสารานุกรมการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทยU. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ บก., นนทบุรี: วิทยำลัย
พัฒนำกำรปกครองท้องถิ่น สถำบันพระปกเกลำ้, 2547. 

วสันต์ เหลืองประภสัร.์ “กำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่กับกำรบริหำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย: สองกระแสควำมคิดใน
กำรบริหำรงำนภำครัฐ ลูกค้ำ หรือ พลเมือง.” Uรัฐศาสตร์สารU, ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 2 (2548): 35 - 86. 

วสันต ์เหลืองประภสัร,์ กัญญำภัค อยู่เมือง และเบญ็จมำภรณ์ ธนธรรมรตัน์. “กำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภำคตะวันออก: ควำมก้ำวหน้ำและประเด็นปัญหำ.” Uวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์U, ปีท่ี 13 
ฉบับท่ี 17 (มกรำคม – เมษำยน 2548): 40-66. 

วสันต์ เหลืองประภสัร.์ “ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงองค์กรทำงปกครอง กำรก ำกับดูแล และควำมเป็นอิสระขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไทย: แนวคิด ประเด็นปัญหำ และข้อพิจำรณำบำงประกำร.” Uวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
U, ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 17 (มกรำคม – เมษำยน 2548): 87-123. 
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วสันต์ เหลืองประภสัร.์ Uการศึกษาแนวทางการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในต่างประเทศU. นนทบุรี: วิทยำลัยพัฒนำกำรปกครองท้องถิ่น สถำบันพระปกเกล้ำ, 2549. 
วสันต์ เหลืองประภสัร.์ “กำรบริหำรปกครองกับควำมสัมพันธ์ระหวำ่งหน่วยงำนของรัฐ.” ใน การบริหารปกครองสาธารณะ 

(Public Governance): การบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21. อัมพร ธ ำรงลักษณ์ บก. กรุงเทพฯ: โครงกำรต ำรำและ
สิ่งพิมพ์คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรม, 2553, น. 62 – 84. 

วสันต์ เหลืองประภสัร.์ “ประเด็นปัญหำกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนสิทธิเด็กในระดับท้องถิ่น: บทสะทอ้นปัญหำด้ำน
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐในประเทศไทย.” บทควำมน ำเสนอต่อ กำรประชุมวิชำกำรรัฐศำสตรแ์ละรัฐ
ประศำสนศำสตร์แห่งชำติ ครั้งที่ 11 ณ วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม, วันที่ 25 – 26 
พฤศจิกำยน 2553. 

ศุภสวสัดิ์ ชัชวำลย์ และวสันต์ เหลืองประภสัร์. “กำรกระจำยอ ำนำจและวิกฤติกำรณ์กำรเมือง.” บทควำมน ำเสนอต่อ กำร
สัมมนำประจ ำปีคณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ณ หอประชุมศรีบูรพำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร,์ วันท่ี 11 
มกรำคม 2554. 

วสันต์ เหลืองประภสัร.์ บทวิเคราะห์ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการกระจายอ านาจในประเทศไทย. 
กรุงเทพฯ: ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรรฐัสภำ สถำบันพระปกเกล้ำ, 2554. 

วสันต ์เหลืองประภสัร.์ “คลื่นลูกที่สองของกำรกระจำยอ ำนำจ: บรบิทใหม่ ควำมจ ำเพำะของพื้นที ่และกำรเคลื่อนไหวเพื่อ
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ” ใน รายงานสรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็น “คลื่นลูกที่สองของ
การกระจายอานาจ” บริบทใหม่ ความจ าเพาะของพ้ืนที่ และการเคลื่อนไหวเพ่ือจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ. กรุงเทพฯ: ส ำนักงำนโครงกำรพัฒนำแห่งสหประชำชำติ. 2555. 

วสันต ์เหลืองประภสัร.์ “สองคลื่นแห่งกำรปฏิรูประบบรำชกำรไทย: 15 ปีของควำมเปลีย่นแปลงในเชิงสถำบันทำงกำรเมือง-
กำรบริหำรไทย, 2535 – 2549 (Public Sector Reform in Thailand: 15 Years of Changes within the Thai 
Politico-Administrative Institutions, 1992 – 2006).” รัฐศาสตร์สาร, ปีท่ี 34 ฉบับท่ี 2 (2556): 175 – 249. 

วสันต์ เหลืองประภสัร์ และคณะ. บรรณำธิกำร. เปิดกล่องนโยบายสาธารณะ: หลากมุมมองในการศึกษานโยบายสาธารณะ
ร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: เคลด็ไทย, 2558. 

วสันต์ เหลืองประภสัร.์ “กำรรวมศูนย์อ ำนำจและกำรกระจำยอ ำนำจกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินไทย : กำรทบทวนแนวคิด 
ข้อถกเถียง และข้อพิจำรณำเพื่อกำรปฏิรปู (Centralization, Decentralization and Public Administration in 
Thailand : Conceptual Review, Debating Issues and Implications for Reform).” วารสารสถาบันพระปกเกล้า, 
ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 1 (ม.ค. – เม.ย. 2558): 98 – 124. 

วสันต์ เหลืองประภสัร.์ พ้ืนที่พิเศษ เขตเศรษฐกิจพิเศษ กับการจัดการเชิงพ้ืนที่ในประเทศไทย: ความหลากหลาย ความ
สับสน ความรู้ และความไม่รู้. ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.), 2560. 

วสันต์ เหลืองประภสัร.์ “นโยบำยสำธำรณะด้ำนกำรจดักำรปกครองในบริบทโลก (Public Policy in the Governance 
Era)” เอกสำรชุดวิชำนโยบำยสำธำรณะในบริบทโลก หน่วยท่ี 5, ภำควิชำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธริำช, 
2561. 

วสันต์ เหลืองประภสัร์ และชำย ไชยชิต. “กำรอภิบำล (Governance) ในฐำนะมโนทัศน์ทำงกำรบริหำรรัฐกิจ.” รัฐศาสตร์
สาร, ปีท่ี 39 ฉบับท่ี 3 (กันยำยน – ธันวำคม 2561): 140 – 199. 

วสันต์ เหลืองประภสัร์ และชำย ไชยชิต. “กำรอภิบำลโดยเครือข่ำย (Network Governance) กรอบแนวคิดและมิติกำร
วิเครำะห์” รัฐศาสตร์นิเทศ ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1-2 (2561): 69 – 108. 
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วสันต์ เหลืองประภสัร.์ “แนวคิดเกี่ยวกับกำรกระจำยอ ำนำจ” เอกสำรชุดวิชำกำรเมืองกำรปกครองท้องถิ่น หน่วยท่ี 1, 

ภำควิชำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธิรำช, 2562. 
วสันต์ เหลืองประภสัร ์และชำย ไชยชิต. “ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐกับกำรปกครองท้องถิ่น” เอกสำรชุดวิชำกำรเมืองกำร

ปกครองท้องถิ่น หน่วยท่ี 3, ภำควิชำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธริำช, 2562. 
วสันต์ เหลืองประภสัร.์ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ” เอกสำรชุดวิชำกำรเมืองกำรปกครองท้องถิ่น หน่วยท่ี 10, 

ภำควิชำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธิรำช, 2562. 
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