
 

 

 
รายงานผลการประเมิน 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
แบบ ปค.๐๖   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ  คณะสังคมศาสตร์ 

 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 



 

 

รายงานผลการประเมิน 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการ

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย        
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

มีเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 

๕  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด  
  ๔  หมายถึง  พึงพอใจมาก  
    ๓  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง  
   ๒  หมายถึง  พึงพอใจน้อย  
   ๑  หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด  

การแปลผลค่าเฉลี่ยจากข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ ใช้เกณฑ์ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐     หมายความว่า    ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐     หมายความว่า    ความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐     หมายความว่า    ความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐     หมายความว่า    ความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๕๐     หมายความว่า    ความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตอนที่  ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี  ๑  ข้อมูลเบื้องต้นของบัณฑิต มหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิตที่ปฏิบัติงาน 
 
          (n = ๕) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

๑.  สถานภาพ   
บรรพชิต ๒ ๔๐.๐๐ 
คฤหัสถช์าย    ๒ ๔๐.๐๐ 
คฤหัสถ์หญิง ๑ ๒๐.๐๐ 

รวม ๕ ๑๐๐.๐๐ 
๒. ประสบการณ์การสอนในหลักสูตร         
     ต่ ากว่า ๕ ปี    ๔ ๘๐.๐๐ 
     ๕ – ๑๐ ป ี ๑ ๒๐.๐๐ 
     ๑๐ ปีขึ้นไป - - 

รวม ๕ ๑๐๐.๐๐ 
๓. วุฒิการศึกษา         
     ปริญญาตรี - - 
     ปริญญาโท ๔ ๘๐.๐๐ 
     ปริญญาเอก ๑ ๒๐.๐๐ 

รวม ๕ ๑๐๐.๐๐ 
๔. ต าแหน่งทางวิชาการ   
     ผูช้่วยศาสตราจารย์ - - 
     รองศาสตราจารย์ - - 
      ศาสตราจารย ์ - - 
     ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ ๕ ๑๐๐.๐๐ 

รวม ๕ ๑๐๐.๐๐ 
 
 จากตารางที่ ๑  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น บรรพชิต จ านวน ๒ คน คิด
เป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ประสบการณ์การสอนในหลักสูตร  ต่ ากว่า ๕ ปี  มากที่สุด จ านวน ๔ รูป/คน  
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ วุฒิการศึกษาปริญญาโท  มากที่สุด จ านวน ๔ รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ 
๘๐.๐๐  และไม่ได้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ มากที่สุด  จ านวน ๕ รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 



 

 

 
ตอนที่  ๒  ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร     
 พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง 
                 กรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆศ์รีสะเกษ   

 
ตารางที่  ๔.๑ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ในภาพรวมทั้ง  ๔  ด้าน 

 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตนครราชสีมา  

ระดับความพึงพอใจ 
 (n=๕) 

( X ) (S.D.) แปลผล 

๑ ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ๔.๗๐ ๐.๕๐ มากที่สุด 

๒ ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร ๔.๖๓ ๐.๕๐ มากที่สุด 

๓ ด้านกระบวนการเรียนการสอน ๔.๗๑ ๐.๔๘ มากที่สุด 

๔ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๔.๗๓ ๐.๔๖ มากที่สุด 

 เฉลี่ยภาพรวม ๔.๖๙ ๐.๔๙ มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ ๔.๑  พบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๗ ด้านด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ๔.๗๓ รองลงมาคือ ด้านกระบวนการเรียนการสอน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ๔.๗๑ และด้านทีน่้อยที่สุดคือ ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๓ 

 
 
 
 
 



 

 

ตารางที่  ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ความพึงพอใจของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ระดับความพึงพอใจ 
 (n=๕) 

( X ) (S.D.) แปลผล 

๑ การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.60 0.55 

 
มากที่สุด 

๒ การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความชัดเจน 4.80 0.45 

 
มากที่สุด 

๓ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 4.80 0.45 

 
มากที่สุด 

๔ การจัด รายวิช ามี ค วาม เหมาะสมตรงกับ ความรู้
ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 5.00 - 

 
มากที่สุด 

๕ จ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ที่เป็นจริงในหลักสูตร
มีความเหมาะสม 4.80 0.45 

 
มากที่สุด 

๖ การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการ
ส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 4.80 0.45 

 
มากที่สุด 

๗ อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.80 0.45 

 
มากที่สุด 

๘ อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 4.80 0.45 

 
มากที่สุด 

๙ อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
และศึกษาต่อ 4.60 0.55 

 
มากที่สุด 

๑๐ การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์
ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 4.80 0.45 

 
มากที่สุด 

 เฉลี่ยภาพรวม 4.70 0.50 มากที่สุด 
 



 

 

  จากตารางที่ ๔.๒  พบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๐ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือการจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับ
ความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๐๐ รองลงมาคืออาจารย์ประจ าทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๐ น้อย
ที่สุดคือ  อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๖๐ 
 
ตารางที่  ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ความพึงพอใจของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
  

 
 
 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
        กระบวนการบริหารหลักสูตร 

ระดับความพึงพอใจ 
 (n=๕) 

( X ) (S.D.) แปลผล 

๑ การก ากับและติดตามการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา 
และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

         
4.80  

         
0.45  

 
 
 

มากที่สุด 

๒ การก ากับและติดตามการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

         
4.80  

         
0.45  

 
 
 

มากที่สุด 

๓ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

         
4.40  

         
0.55  

 
 

มาก 

๔ การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

         
4.40  

         
0.55  

 
 

มาก 



 

 

๕ จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

         
4.80  

         
0.45  

 
มากที่สุด 

๖ การบริหารหลักสูตร ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม 

         
4.60  

         
0.55  

 
มากที่สุด 

 เฉลี่ยภาพรวม 4.6๓  0.๕๐  มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ ๔.๓  พบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ด้านการบริหารหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๖๓  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด  คือ การก ากับและติดตามการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา 
และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๐  รองลงมาคือการบริหารหลักสูตร ได้รับ
ความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม  ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๖๐  น้อยที่สุดคือ  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๐ 
 
ตารางที่  ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของความพึงพอใจของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
              กระบวนการเรียนการสอน 

ระดับความพึงพอใจ 
 (n=๕) 

( X ) (S.D.) แปลผล 

๑ การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลาย
กลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 

         
4.40  

         
0.55  

 
มาก 

๒ การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ของนิสิต 

         
4.80  

         
0.45  

 
มากที่สุด 

๓ การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์  4.80   0.45  มากที่สุด 



 

 

๔ การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินนิสิต 

         
4.80  

         
0.45  

 
มากที่สุด 

๕ การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นิสิต 

         
4.80  

         
0.45  

 
 

มากที่สุด 
๖ การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและ

ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต  
         
4.60  

         
0.55  

 
มากที่สุด 

๗ การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้
ของนิสิต 

         
4.80  

         
0.45  

 
 

มากที่สุด 
 เฉลี่ยภาพรวม 4.71  0.48  มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ ๔.๔  พบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ด้านกระบวนการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๑ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิตค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๐ 
รองลงมาคือ  การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๐ น้อยที่สุดคือ การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้
ได้มาตรฐานเดียวกัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๐ 
 
 
ตารางที่  ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของความพึงพอใจของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
            

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
             ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

ระดับความพึงพอใจ 
 (n=๕) 

( X ) (S.D.) แปลผล 

๑ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องโสตทัศนูปกรณ์                    



 

 

และห้องปฏิบัติการ  4.80  0.45  มากที่สุด 

๒ วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์การศึกษา   4.80  0.45  มาท่ีสุด 

๓ หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์  เอกสาร ต าราตาม
หลักสูตร 

         
4.80  

         
0.45  

 
มากที่สุด 

๔ สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใน
หลักสูตร 

         
4.80  

         
0.45  

 
มากที่สุด 

๕ คอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตในห้องสมุด          
4.80  

         
0.45  

 
มากที่สุด 

๖ การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง 
(WiFi)  

         
4.40  

         
0.55  

 
มาก 

 เฉลี่ยภาพรวม 4.73  0.46  มากที่สุด 
  จากตารางที่ ๔.๕  พบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๓ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คืออาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประชุม ห้อง
โสตทัศนูปกรณ์และห้องปฏิบัติการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  น้อยที่สุดคือ การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ไร้สายความเร็วสูง (WiFi) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๐ 
 
 
 


