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มคอ. ๓  
รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางการสอนสังคมศึกษา  (๒๒๐ ๑๐๓) 

หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา  
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแก่น 
ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : วิทยาเขตขอนแก่น  
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 
 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
 รหัสวิชา  : ๒๒๐ ๑๐๓ 
 ชื่อวิชา  : ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสงูทางการสอนสังคมศึกษา ๓ (๒-๒-๕) 
             (Advance Research Methodology in Teaching Social Studies) 
 
๒. จ านวนหน่วยกิต 
 ๓ หน่วยกิต (๒-๒-๕) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  ๑. ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์ 
 ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน 
  ๑. ดร.ปาณจิตร  สุกุมาลย์ 
  ๒. ศ.ดร.กนกอร  สมปราชญ์ 
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี ๒ ชั้นปีที่ ๑ 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
๘. สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น   
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพ่ือให้นิสิตรู้และเข้าใจระเบียบวิธีวิจัยทางการสอนสังคมศึกษารูปแบบต่างๆ และเทคนิควิจัยการสอนสังคม
ศึกษาตามพุทธวิธีของพระพุทธศาสนา 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา และสามารถบูรณาการเข้ากับ
รายวิชาอ่ืนๆ โดยการประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน               
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  
 วิเคราะห์การท าวิจัยทางการนวัตกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  และกระบวนการวิจัยการสอนสังคม
ศึกษาแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณการวิจัยเชิงคุณภาพ ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพ่ือพัฒนาและตรวจสอบความ
ตรงของโมเดล การวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม การเลือกใช้สถิตชั้นสูงเพ่ือการวิจัย การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพเพ่ือการการเรียนการสอน 
๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย ๓๐ ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนิสิต 

เฉพาะราย 

ฝึกปฏิบัติ ๓๐ ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง  
๕ ชั่วโมง 
ต่อสัปดาห์ 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
 ๓.๑ อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซด์   
 ๓.๒ อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
 (เฉพาะรายที่ต้องการ)     
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 

 ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
   มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมด้วยหลักการทางพระพุทธศาสนา 
 ๑.๒ วิธีการสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้  
  ๑) จัดกิจกรรมเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ให้เป็นผู้มีน้ าใจ  
เสียสละ  อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม 
  ๒) ฝึกฝนให้มีความใฝ่รู้  ใฝ่คิด  เป็นผู้น าด้านจิตใจและปัญญา  เพื่อพัฒนาตนเองละสังคม  
  ๓) การจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน้นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัยในตนเอง  และแก้ไขปัญหาของตนเอง
และสังคมได ้
  ๔) ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้น า ผู้ตาม ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายที่ให้ และตรงเวลา 
  ๒) ประเมินด้วยแบบทดสอบด้วยการสังเกต  การสนทนากลุ่ม  และแบบวัดผล 
  ๓) ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเป็นทีม   
  ๔) ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
๒. ความรู้ 
 ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
 มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้  ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาตลอดจนหลักการและ
ทฤษฏีที่ส าคัญและน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือปฏิบัติงาน 
 ๒.๒ วิธีการสอน 
  - มอบหมายงานให้เกิดทักษะการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุด สืบค้นข้อมูลสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต 
   - บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง โดยใช้สื่อประกอบ ให้แบบฝึกหัดเกี่ยวกับบทเรียน และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
ภายในบทเรียน 
          - มอบหมายการเขียนรายงานทางวิชาการ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยทั้งด้วยตนเองและ
การเรียนรู้ร่วมกัน   
 ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) ทดสอบความรู้ ความเข้าใจโดยใช้แบบฝึกหัด และการและเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
  ๒) ตรวจสอบเอกสาร โครงงาน/รายงาน ที่มอบหมาย 
  ๓)  สอบกลางภาค และสอบปลาย 
๓. ทักษะทางปัญญา  

 ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  ๑) สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพ่ือการพัฒนาและสร้างสรรค์
องค์ความรู้ใหม่ทางการสอนสังคมศึกษาอย่างเหมาะสม 
  ๒) สามารถตัดสินใจในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และสามารถผลิตผลงานทางวิชาการ
และงานวิจัย ในระดับชาติ และนานาชาติ 
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 ๓.๒ วิธีการสอน 
          -  มอบหมายงานให้ค้นคว้า เพ่ือพัฒนาตนเองในการสร้างวิธีการเรียนรู้ 
          -  มอบหมายงานให้สืบค้นข้อมูลตามหนังสือ  เอกสาร และสารสนเทศ  
          -  บรรยายเชิงวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์และบูรณาการของเนื้อหาวิชา 
          -  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นรายบุคคล 
 ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) สอบปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ ทฤษฎี 
  ๒) ประเมินจากการน าเสนองานศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
  ๓) วิเคราะห์กรณีศึกษา 
  ๔) สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา   
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
  ๑) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าองค์กรแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนด้วยตนเอง และเปลี่ยนแปลงสังคม
ในทางท่ีเหมาะสม 
  ๒) แสดงความเป็นภาวะผู้น าในองค์กร บริหารการท างานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์  
เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานกลุ่ม 
 ๔.๒ วิธีการสอน 
  ๑) จัดกิจกรรมกลุ่มในการใช้ทักษะทางปัญญา ในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
  ๒) ปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
  ๓) การน าเสนอผลงาน และการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์ วิจารณ์ 
 ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) ประเมินตนเอง และเพ่ือน ด้วยแบบกิจกรรมที่ก าหนดให้โดยผู้สอน 
  ๒) น าเสนอพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม 
  ๓) รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา    
  สามารถคัดกรองข้อมูลและใช้หลักตรรกะทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการศึกษาค้นคว้าปัญหาเชื่อมโยง
ประเด็นปัญหาที่ส าคัญ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านพระพุทธศาสนาในเชิง
ลึกได้เป็นอย่างด ี
  ๕.๒ วิธีการสอน 
   - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท ารายงาน โดยเน้น 
จากแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
   - น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 ๕.๓ การประเมินผล 
  ๑) ประเมินจากข้อมูลในโครงการ/รายงาน มีการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการเขียนอย่างถูกต้อง 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบค้น 
  ๒) ประเมินจากความสามารถในการน าเสนองานหน้าชั้นเรียน หรือการแสดงออกในการถ่ายทอดข้อมูลทาง
วิชาการ มีการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการพูดอย่างถูกต้อง มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน าเสนองาน 
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๖. ทักษะการจัดการความรู้ 
 ๖.๑ ทักษะการจัดการความรู้ที่ต้องพัฒนา 
  ๑) มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การวัดผล
ประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน การบริหารจัดการในชั้นเรียน การบันทึกและการรายงานผลการเรียนรู้ 
 ๖.๒  วิธีการสอน 
  -  มอบหมายงานให้ค้นคว้า เพ่ือพัฒนาตนเองในการสร้างวิธีการเรียนรู้ 
  -  มอบหมายงานให้สืบค้นข้อมูลตามหนังสือ  เอกสาร และสารสนเทศ  
  -  บรรยายเชิงวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์และบูรณาการของเนื้อหาวิชา 
  -  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น  และแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นรายบุคคล 
 ๖.๓  การประเมินผล 
  ๑) ประเมินจากการน าเสนอ โดยดูจากความพร้อมของข้อมูล ความสามารถในการน าเสนอ หรือการแสดงออก
ในการถ่ายทอดข้อมูลทางวิชาการ 
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล  
 
๑. แผนการสอน 
 

 

สัปดาห์
ที ่

เนื้อเรื่อง 
จ านวน 
ชั่วโมง 

การจัดการเรียนการ
สอน 

อาจารย์ผู้สอน 

๑ แนะน ารายวิชา วิธีการเรียน การสอน 
วิธีการวัดและ ประเมินผล  แนวคิดเกี่ยวกับ
การ แสวงหาความรู้โดยการ วิจัย 

๓ การบรรยาย การ
อภิปราย การตั้ง 
ประเด็นค าถามและ     
การสนทนาโต้ตอบ ใน
ชั้นเรียน 

ดร.ปาณจิตร สุกุ
มาลย์และคณะ 

๒-๓ แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย ทางการสอนสังคม
ศึ ก ษ า  บ ริ บ ท ไทย แ ละ  ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  
แนวโน้มและประเด็นที่ส าคัญ ระเบียบวิธี
วิธีการวิจัยทางกรสอนสังคมศึกษา 

๖ การบรรยาย  การ 
อภิปราย  การตั้ง 
ประเด็นค าถาม การ
สะท้อนคิด การ 
วิเคราะห์ และถอด 
ความรู้จากเอกสาร 

ดร.ปาณจิตร สุกุ
มาลย์และคณะ 

๔-๕ การวิจัยและพัฒนาทางการสอนสังคมศึกษา   ๖ การบรรยาย การ
อภิปราย การ สนทนา 
และการ วิพากษ์
งานวิจัย การอ่าน 
วิเคราะห์ และถอด
ความรู้จาก เอกสารวิจัย
การศึกษาค้นคว้า 
  
 

ดร.ปาณจิตร สุกุ
มาลย์และคณะ 
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สัปดาห์ที่ เนื้อเรื่อง 
จ านวน 
ชั่วโมง 

การจัดการเรียนการ
สอน 

อาจารย์ผู้สอน 

๖-๗ การวิจัยเชิงปริมาณ  
การวิจัยเชิงคุณภาพ 
และการวิจัยเชิงผสมผสาน   

๖ การบรรยาย  การ 
อภิปราย  การตั้ง 
ประเด็นค าถาม การ
สะท้อนคิด การ 
วิเคราะห์ และถอด 
ความรู้จากเอกสาร
งานวิจัย 

ดร.ปาณจิตร สุกุ
มาลย์และคณะ 

๘ สอบกลางภาค ๓ แบบทดสอบ  
๙-๑๐ งานวิ จั ย ความสั ม พันธ์ เ ชิ งสา เหตุ และ

ตรวจสอบความตรงของโมเดล      
๖ การบรรยาย  การ 

อภิปราย  การตั้ง 
ประเด็นค าถาม การ
สะท้อนคิด การ 
วิเคราะห์ และถอด 
ความรู้จากเอกสาร
งานวิจัย 

ดร.ปาณจิตร สุกุ
มาลย์และคณะ 

๑๑-๑๒ การวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม การสังเคราะห์
งานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 การบรรยาย  การ 
อภิปราย  การตั้ง 
ประเด็นค าถาม การ
สะท้อนคิด การ 
วิเคราะห์ และถอด 
ความรู้จากเอกสาร
งานวิจัย 

ดร.ปาณจิตร สุกุ
มาลย์และคณะ 

๑๓-๑๕ การเลือกใช้สถิตชั้นสูงเพ่ือการวิจัย   ๙ - การบรรยาย 
- เสวนา/วิเคราะห์/สรูป
ค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยี 

ดร.ปาณจิตร สุกุ
มาลย์และคณะ 

๑๖ สอบปลายภาค ๓ แบบทดสอบ  
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
 ๒.๑ การวัดผล 

ที ่ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

๑ การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา ๑๐ % 
๒ การท ากิจกรรมท้ายบทเรียน ตลอดภาคการศึกษา ๓๐ % 
๓ การวิเคราะห์บทความและการมีส่วนร่วม ตลอดภาคการศึกษา ๒๐ % 
๔ คะแนนสอบปลายภาคเรียน ๘ ๔๐ % 
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๒.๒ การประเมินผล 
 ๒.๑) การสังเกต  
 ๒.๒) การดูงานที่มอบหมาย 
 ๒.๓) การทดสอบ  
   
 ๒.๓ เกณฑ์การประเมิน 
 

ระดับ ค่าระดับ เกณฑ์คะแนน 

A ๔.๐๐ ๙๕- ๑๐๐ 

A- ๓.๖๗ ๙๐ – ๙๔ 

B+ ๓.๓๓ ๘๕ – ๘๙ 

B ๓.๐๐ ๘๐ – ๘๔ 

C+ ๒.๕๐ ๗๕ – ๗๙ 

C ๒.๐๐ ๗๐ – ๗๔ 

F ๐ ต่ ากว่า ๗๐ 

   
 

 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนิสิต ได้จัดกิจกรรม โดยน าแนวคิดและความเห็นจากนิสิต ดังนี้ 

 ๑) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 ๒) แบบประเมินผู้สอนรายวิชา 

๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 ๑) การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
 ๒) ผลการเรียนของนิสิต 
 ๓) การทวนการสอนประเมินการเรียนรู้ 

๓.  การปรับปรุงการสอน  
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 

และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
 ๑) สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
 ๒) การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน

วิชา ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการ
ออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

 ๑) การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 ๒) มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

 ๑) ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔  
 ๒) แลกเปลี่ยนสลับอาจารย์ผู้สอน หรือเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง เพ่ือให้นิสิตมีมุมมอง

ในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญช านาญการต่างๆ 

อาจารย์ประจ ารายวิชา  ดร.ปาณจิตร สุกุมาลย์ และศ.ดร.กนกอร  สมปราชญ์ 

ลงช่ือ..................................................รายงาน 

ลงช่ือ..................................................รายงาน 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วิทยา  ทองดี) 
ผู้อ านวยการหลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 


