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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
รหัสวิชา PPS๑๑๐๕ รายวิชา การเมืองการปกครองไทย
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ คณะ/วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

หมวดที่๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชือ่ รายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

PPS๑๑๐๕
การเมืองการปกครองไทย
Thai Politics and Government

๒. จานวนหน่วยกิต

๓ หน่วยกิต

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต
๓.๒ ประเภทของรายวิชา
วิชาแกน
๔.อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ ดร. สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ ดร. สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์
๕. สถานทีต่ ดิ ต่อ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง/ E – Mail: suebsawad.wu@ssru.ac.th
๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปีทเี่ รียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔
๖.๒ ชั้นปี ๑
๗. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน(Pre-requisite) (ถ้ามี) …...............................................................
๘. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี) …...............................................................
๙. สถานทีเ่ รียน

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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๑๐.วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุง

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

หมวดที่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุง่ หมายของรายวิชา

สามารถสรุปแนวคิด และทฤษฎีทาง รัฐศาสตร์และวิเคราะห์ โครงสร้างสถาบันและกระบวนการทางการเมืองและ
การปกครองของไทย และอธิบายถึงโครงสร้างหน้าที่ของการเมืองการปกครองไทยได้
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างสถาบันและกระบวนการทางการเมืองและการปกครองประวัติศาสตร์
การปกครองของไทยสังเขป การปกครองภายใต้ระบบอบรัฐธรรมนูญตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน
2. เพื่ อให้นั กศึ กษามี ความรู้ ความเข้าใจในวิ เคราะห์ ทางทฤษฎี และพฤติ กรรมของสถาบั น การปกครอง ซึ่ ง รวมถึง สถาบั น
พระมหากษัตริย์ รัฐสภา รัฐบาล ศาล พรรค การเมือง การบริการราชการแผ่นดินและการปกครองส่วนท้องถิ่น
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์อธิบายถึงสาเหตุพฤติกรรมของสถาบันการปกครอง ซึ่งรวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐสภา
รัฐบาล ศาล พรรค การเมือง การบริการราชการแผ่นดินและการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขได้

หมวดที่๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย) โครงสร้างสถาบันและกระบวนการทางการเมืองและการปกครอง ประวัติศาสตร์การปกครองของไทยสังเขป การ
ปกครองภายใต้ระบบอบรัฐธรรมนูญตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน วิเคราะห์ทางทฤษฎี และพฤติกรรมของสถาบันการปกครอง ซึ่งรวมถึง
สถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐสภา รัฐบาล ศาล พรรค การเมือง การบริการราชการแผ่นดินและการปกครองส่วนท้องถิ่น
(ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ) Institutions and political processes and governance . The historic region of Thailand in brief
The rule under a constitution since 2475 to the present theoretical analysis. And the conduct of government institutions
This includes the monarchy, parliament, government, courts, political parties, the Government and local government
services
๒. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ตอ่ ภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชัว่ โมง)

สอนเสริม
(ชัว่ โมง)

๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
จานวน ๑๕ สัปดาห์
รวม ๔๕ ชั่วโมง

ตามความต้องการของ
นักศึกษา
โดยการนัดหมาย

การฝึกปฏิบตั /ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชัว่ โมง)
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
(ชัว่ โมง)

๖ ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์

๓. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทอี่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็นรายบุคคล
(ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล ตัวอย่างเช่น ๑ ชัว่ โมง / สัปดาห์)
๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน ห้อง .. อาคาร ๓๘ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ทที่ างาน / มือถือ หมายเลข o๘๕๔๘๘๖๘๘๘
๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) suebsawad.wu@ssru.ac.th
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๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line)...........................................................................
๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)...................................................................................

หมวดที่๔ การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
๑.คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑




คุณธรรม จริยธรรมทีต่ อ้ งพัฒนา
(๑) ผู้เรียนตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
(๒) ผู้เรียนมีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(๓) ผู้เรียนมีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี สามารถทางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ
ของวิธีการแก้ปัญหาได้
 (๔) ผู้เรียนเคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 (๕) ผู้เรียนเคารพกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม

๒. ความรู้
๒.๑ ความรูท้ ตี่ อ้ งพัฒนา
 (๑) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และสาระสาคัญการเรียนรู้ในด้านรัฐศาสตร์ ได้อย่างถูกต้อง
 (๒) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความสาคัญของรัฐศาสตร์ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการบริหาร และการพัฒนาประเทศ
๒.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายเนื้อหาทั้งหมด ๑๕ ครั้ง โดยใช้ PowerPoint และเอกสารประกอบการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ

๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) การประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบอัตนัย ปรนัย การอ่านและการเขียนเพื่อความเข้าใจในหลักภาษา โดย

เก็บคะแนนในห้องเรียน (quiz) การส่งงานที่มอบหมาย การรวบรวมเอกสารครบถ้วนทั้งภาคทฤษีและ
ภาคปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการเตรียมสอบของรายวิชา การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการสอบเข้า
ทางานตามหน่วยงานที่นักศึกษาสนใจ

๓.ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
 (๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการน าองค์ความรู้ การคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ
 (๒) ผูเ้ รียนมีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ เพื่อแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นและ
ประเทศ อย่างมีวิจารณญาณ
 (๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์องค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ โดยบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม
๓.๒ วิธีการสอน
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(๑) บรรยาย และใช้การผสมผสาน ในการใช้ Power point ซึ่งเป็นสื่อมีทั้งข้อความและภาพบรรยายประกอบสื่อ
ช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจการเรียนการสอนให้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นยังให้นักศึกษาออกไปเรียนรู้ตามทีน่ ักศึกษา
สนใจเป็นการเฉพาะ เช่นในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ/หรือภาคประชาชนแล้วนาผลการศึกษามาเขียนเป็น
รายงานส่วนบุคคล
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ,นาเสนอผลการทางานกรณีศึกษา

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
 (๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม สามารถแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน
 (๒) ผู้เรียนมีความสามารถแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณชน แสดงถึงภาวะความเป็นผู้นาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
และสามารถแสดงบทบาทในสถานสมาชิกของกลุ่มเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นให้มีการพัฒนาอย่าง
เหมาะสม
 (๓) ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและสังคมสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรม
องค์กร ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อผู้อื่น
 (๔) ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่อง
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) มอบหมายให้นักศึกษาตอบคาถามจากแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทั้งในชั้นเรียนและมอบหมายให้

ทาเป็นการบ้าน
(๒) มอบหมายให้นักศึกษามีความรับผิดชอบที่จะรวบรวมเอกสารที่ได้รับทั้งหมดในชั้นเรียนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินผลจากการส่งงานที่มอบหมายทั้งในชั้นเรียนและทาเป็นการบ้าน รวมทั้งแฟ้มเอกสารที่รวบรวม

เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑




ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
(๑) ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยประกอบการศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
(๒) ผู้เรียนสามารถสื่อสารและนาเสนอหลักทฤษฎีประกอบปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
(๓) ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการนาเสนอข้อมูลโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

หมายเหตุ
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เว้นว่าง
หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
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หมวดที่๕แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

๑

แนะนาเนื้อหาวิชา กระบวนการ การเรียน
การสอนและวัดพื้นฐานความรู้ผู้เรียน

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและ
ผูส้ อน
(ชัว่ โมง)
สื่อที่ใช้
๓
บรรยายเนื้อหา
ดร.สืบสวัสดิ์
วุฒิวรดิษฐ์

การเมืองการปกครองไทย
๒

- การเมืองการปกครองไทย (สมัยสุโขทัย

๓

บรรยายเนื้อหา

ดร.สืบสวัสดิ์
วุฒิวรดิษฐ์

- การเมืองการปกครองไทย (สมัยกรุงธนบุรี
, กรุงรัตนโกสินทร์)
- การเมืองสมัยหลังการการปฏิวัติ 2475

๓

บรรยายเนื้อหา

๓

บรรยายเนื้อหา

๓

บรรยายเนื้อหา

๓

บรรยายเนื้อหา

๓

บรรยายเนื้อหา

๘

- การเมืองการปกครองไทย
หลัง 14 ตุลาคม
- การเมืองการปกครองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย
- การเมืองการปกครองไทย
พระมหากษัตริย์กับการปกครอง
สอบกลางภาค

๙

- การเมืองการปกครองไทย ในปัจจุบัน

๓

บรรยายเนื้อหา

๑๐

- คณะผู้บริหารด้านการเมืองการปกครอง
ไทย
- รัฐสภา

๓

บรรยายเนื้อหา

๓

บรรยายเนื้อหา

ดร.สืบสวัสดิ์
วุฒิวรดิษฐ์
ดร.สืบสวัสดิ์
วุฒิวรดิษฐ์
ดร.สืบสวัสดิ์
วุฒิวรดิษฐ์
ดร.สืบสวัสดิ์
วุฒิวรดิษฐ์
ดร.สืบสวัสดิ์
วุฒิวรดิษฐ์
ดร.สืบสวัสดิ์
วุฒิวรดิษฐ์
ดร.สืบสวัสดิ์
วุฒิวรดิษฐ์
ดร.สืบสวัสดิ์
วุฒิวรดิษฐ์
ดร.สืบสวัสดิ์
วุฒิวรดิษฐ์

อยุธยา)
๓
๔
๕
๖
๗

๑๑

๓

-
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

๑๒

- การบริหารราชการแผ่นดิน

๑๓

- การเลือกตั้ง ระบบพรรคการเมือง

๑๔
๑๕

- อภิปรายกรณีศึกษาประเด็นปัญหาที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน
นาเสนอรายงาน

๑๖

สรุป

๑๗

สอบปลายภาค

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและ
ผูส้ อน
(ชัว่ โมง)
สื่อที่ใช้
๓
บรรยายเนื้อหา
ดร.สืบสวัสดิ์
วุฒิวรดิษฐ์
๓
บรรยายเนื้อหา
ดร.สืบสวัสดิ์
วุฒิวรดิษฐ์
๓
บรรยายเนื้อหา
ดร.สืบสวัสดิ์
วุฒิวรดิษฐ์
๓
บรรยายเนื้อหา
ดร.สืบสวัสดิ์
วุฒิวรดิษฐ์
๓
บรรยายเนื้อหา
ดร.สืบสวัสดิ์
วุฒิวรดิษฐ์
๓
-

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน)

แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ระยะการ
ประเมิน

๑.
ระหว่าง
เรียน

วิธกี ารประเมิน
๑. จิตพิสัย
๒. งานที่ได้รับมอบหมาย
๓. งานที่ได้ที่รับมอบหมาย
๔. สอบกลางภาค

ขอบข่ายการ
ประเมิน

กาหนดการ
ประเมิน
(สัปดาห์ท)ี่
การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคเรียน
(อื่นๆ)
สัปดาห์ ๔
สัปดาห์ ๘
อาจจะระบุเนื้อหา
สัปดาห์
๑0
สัปดาห์ ๑๖

๒.
๑. สอบข้อเขียนภาคทฤษฎี
ปลายภาค
เรียน
รวม
๑๐๐
* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้

คะแนน
๒๐
๑๐
๑๐
๒๐
๔๐
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หมวดที่ ๖ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตาราและเอกสารหลัก

(๑) รศ.วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐและคณะ.(2555).การเมืองและการปกครองไทย.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคาแหง.

๒.เอกสารและข้อมูลสาคัญ
๑) ศ.ดร.สมบัติ ธารงธัญวงษ์.(2555).การเมืองและการพัฒนากรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์.
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนา

หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ พิจารณาจาก
- แบบประเมินผู้สอนรายวิชา
- ๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน

(ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผูส้ ังเกตการณ์ หรือทีมผูส้ อน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น)

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนพิจารณาจาก
- แบบฝึกหัดที่มอบหมาย
- แฟ้มเก็บรวบรวมเอกสารทั้งหมดที่เป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
- คะแนนสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
๓. การปรับปรุงการสอน
(อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกาหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง
การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น)

จากการประเมินผลการสอนในข้อที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจะนามาซึ่งการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยจะ
มีการจัดกิจกรรมในการระดมความคิดเห็นจากทีมการสอนและค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการปรับปรุงการเรียน
การสอน ดังนี้
- การประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
(อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสาหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสาหรับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน)

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาดังนี้
- แบบฝึกหัดหลังจบการบรรยายในแต่ละหัวข้อ
- การทดสอบย่อยครั้งที่ ๑-๔
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๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
(อธิบายกระบวนการในการนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ)
- เปิดสอนครั้งแรก
***********************
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
และความรับผิดชอบระหว่าง
การสือ่ สาร และการใช้
ทักษะทางปัญญา
บุคคลและความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเชิง
ตัวเลข การสือ่ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบรอง

ความรู้

ความรับผิดชอบหลัก

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๑

๒

๓

๑

๒

๓

๔

๑

๒

๓

รหัสวิชา PPS๑๑๐๕
ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การเมืองการ
ปกครองไทย
(ภาษาอังกฤษ) Thai
Politics and Government



































ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจานวนได้ตามความรับผิดชอบ
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