
Welcome to the U-multirank student survey 
ขอต้อนรับสู่ U-multirank แบบส ำรวจส ำหรับนักศึกษำ  
 
1. โปรดเลือกภำษำ  

 
o ภาษาอังกฤษ 
o ภาษาฝรั่งเศส 
o ภาษาเยอรมัน 
o ภาษากรีก 
o ภาษาอิตาส ี
o ภาษาโปแลนด ์
o ภาษาโปรตุเกส 
o ภาษาสเปน 
o ภาษาตุรก ี
o ภาษายูเครน 

 
2. อันดับแรกโปรดเลือกประเทศของมหำวิทยำลัยของคุณ 

 
เราสามารถเล่ือนหาประเทศ Thailand 
 
3. คุณ (ผู้ท ำแบบส ำรวจ) เป็นนักเรียนต่ำงชำติในประเทศน้ีหรือไม่ (กล่ำวคอื ประเทศของมหำวิทยำลัยที่เลือกไม่ใช่ประเทศบ้ำนเกิดของคุณ) 

 
o ใช่ ประเทศบำ้นเกิดคือ ......................... 
o ไม่ 

 
4. โปรดเลือกชื่อสถำบันที่คุณก ำลงัศึกษำอยู่ 

 
สามารถเล่ือนหา Sakon Nakhon Rajabhat University 
 
5. หลักสูตรกำรศึกษำของคุณอยู่ในสำขำใด? 
หำกมีมำกกวำ่หนึ่งรำยวิชำ กรณุำท ำเครื่องหมำยในช่องวชิำเอกของคุณและกรอกวิชำเอกเดียวกันตลอดทั้งแบบสอบถำม 



 
o ชีววิทยำ 
o วิศวกรรมชีวภำพ 
o เคมีวิทยำ 
o วิศวกรรมเคมี 
o วิศวกรรมโยธำ 
o วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
o วิศวกรรมไฟฟ้ำ 
o วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
o วัสดุวิศวกรรม 
o คณิตศำสตร ์
o วิศวกรรมเครื่องกล 
o ฟิสิกส ์
o วิศวกรรมกำรผลิต / วิศวกรรมอุตสำหกำร 
o อ่ืน ๆ 

 
 กรอกข้อมูลอ่ืน ๆ  
 
6. โปรดระบุระดบัวุฒิกำรศึกษำที่คณุต้องกำรในสำขำน้ัน 

 
o ปริญญำตร ี
o ปริญญำโท 
o ปริญญำตรีหลักสูตร 3 ป ี(ส ำหรับระบบกำรศึกษำในประเทศอังกฤษ) 
o ปริญญำตรีหลักสูตรมำกกว่ำ 3 ป ี(ส ำหรับระบบกำรศึกษำในประเทศอังกฤษ) 
o ปริญญำตรีอื่น ๆ 
o ระดับสูงกวำ่ปรญิญำตรี (ประกอบดว้ย ปรญิญำเอก) 

 



7. โปรดระบุชื่อจริงของสำขำวชิำที่คณุก ำลังศึกษำ 

 
**โปรดระบุใหต้รงกันกับข้อ 5 
 
8. กำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรของคณุถูกยกเลิกเนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 หรือไม่? 

 
o ใช่ ส่วนใหญ่ถูกยกเลิกกำรเรียนกำรสอนเนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 
o ใช่ บำงส่วนถูกยกเลิกกำรเรียนกำรสอนเนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 
o ไม่ กำรเรยีนกำรสอนทั้งหมดยังด ำเนินกำรปกติ 

 
9. กำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรของคณุด ำเนินกำรอยำ่งไรในช่วงกำรระบำดของ COVID-19? 

 
o กำรเรียนกำรสอนทั้งหมด ด ำเนินกำรในรูปแบบออนไลน์ 
o กำรเรียนกำรสอนทั้งหมด ด ำเนินกำรในรูปแบบออฟไลน์ 
o กำรเรียนกำรสอนมีกำรกำรผสมผสำนระหว่ำงกำรสอนแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

 
10. จำกทั้งหมดที่กลำ่วมำ ประเมินประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ทัง้หมดที่มหำวิทยำลัยของคุณมเีทำ่ไหร ่

 
มีระดับดีมาก ถึง ระดับแย่มาก 
 



11. โปรดประเมินหลักสูตรและอำจำรย์ผู้สอนในหลักสูตรของคุณ ดงันี้ 

 
บุคลำกรทำงกำรสอน 
-วิธีกำรถ่ำยทอดเน้ือหำ (กำรสอน) 
-เอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน 
-เจ้ำหน้ำทีใ่นหลักสูตรมีควำมเต็มใจทีจ่ะส่งเสริมกำรสอนของอำจำรย์ 
-อำจำรย์ในหลักสตูรให้กำรสนับสนุนและทุ่มเทในกำรเรยีนกำรสอน 
-คุณ (ผู้ท ำแบบส ำรวจ) สำมำรถพูดคยุสื่อสำรกับอำจำรย์ในหลักสตูรในระหว่ำงเรียนหรือหลังเลิกเรียนไดม้ำกน้อยเพียงใด 
 
12. โปรดประเมินควำมเหมำะสมของหลักสูตร/กำรเรียนสอนในหลักสูตรของคุณ 

 
หลักสูตร 
-เนื้อหำของหลักสตูร 
-รำยวชิำพื้นฐำนของหลักสตูรเพียงพอหรือไม่ 
-แนวทำงกำรสอนที่เป็นสำกล (วรรณกรรม, กำรวิจัย) 
-กำรบูรณำกำรกำรสอนร่วมกับหลักสตูรอื่น ๆ 
-กำรบูรณำกำรกำรเรยีนรู้แบบโครงงำน/กำรแก้ปญัหำเป็นหลัก 
 
13. โปรดประเมินแนวทำงกำรวิจัยของหลักสูตรของคุณ 

 
-บทน ำถึงขั้นตอนของกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
-กำรสะท้อนคิดอย่ำงมวีิจำรณญำณท ำให้เกิดแรงบันดำลใจต่อวชิำน้ัน 
-ผลกำรวิจัยมีควำมทันสมัย  
-ส่งเสริมให้เกิดควำมคิดเชิงวิทยำศำสตร ์
-ส่งเสริมให้เกิดกำรตีพิมพ์ในกำรประชมุวิชำกำร 
 



14. โปรดประเมินกำรจัดกำรและกำรสอบของหลักสูตร 

 
-ควำมโปร่งใสของข้อก ำหนดกำรรบัสมัคร / ระเบียบกำรรบัสมัครของหลักสตูร 
-ควำมเป็นไปได้ในกำรส ำเร็จกำรศึกษำภำยในระยะเวลำปกติ 
-กำรเขำ้ชั้นเรยีน (ไม่มีกำรรอ, ไม่มีตำรำงเรียนซ้ ำซ้อน) 
-กำรปรบัเนื้อหำวชิำให้เข้ำกบัวิชำที่ออกสอบ 
-ควำมโปร่งใสของระบบกำรสอบ (เชน่ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน) 
-ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลงำนของนักศึกษำโดยอำจำรย ์
-กำรจับคู่เน้ือหำรำยวชิำภำยในหลักสตูร 
 
15. โปรดประเมินกำรปรบัแนวปฏบิัตขิองหลักสูตร 

 
-ข้อมูลที่เกีย่วกับสำขำวิชำชีพที่เกี่ยวขอ้ง 
-จ ำนวนรำยวชิำทีเ่กี่ยวข้องกบักำรปฏบิัต ิ
-คุณภำพของกำรเรยีนรู้ในโครงกำรและองค์ประกอบเชิงปฏิบตัิอ่ืน ๆ 
-กำรสนับสนุนกำรพัฒนำอำชีพ (เช่น หลักสูตรภำยนอก กำรประชมุเชิงปฏบิตัิกำร และกำรประชมุ) 
 
16. โปรดประเมินผลรวมกำรฝึกประสบกำรณ์ท ำงำนในหลักสตูร (ฝึกงำน, กำรฝึกงำนด้ำนกำรวิจยัร่วมกบัอำจำรย ์

 
-โอกำสในกำรได้รับประสบกำรณ์จรงิจำกกำรฝึกงำน 
-กำรหำสถำนที่ฝึกงำนโดยไดร้ับกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย 
-กำรบูรณำกำรเน้ือหำ หรือควำมสำมำรถของนักศึกษำให้สอดคล้องต่อกำรฝึกประสบกำรณ ์
-กำรก ำกับดูแลกำรฝึกงำนจำกอำจำรย์ในหลักสูตร 
 
17. โปรดประเมินคุณภำพของกำรใหค้ ำปรึกษำโดยอำจำรย์ผู้สอนในหลักสตูรของคุณ 

 
-ควำมเป็นกันเองระหว่ำงนักศึกษำและอำจำรย ์
-ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลงำนของนักศึกษำโดยอำจำรย ์
-ค ำแนะน ำในกำรเตรียมกำรเรยีนกำรสอน หรือกำรบรรยำย 



18. ควำมหลำกหลำย / บรรยำกำศหรือสังคมในมหำวิทยำลัย (เช่น ควำมหลำกหลำยทำงเชื้อชำต,ิ ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม, ควำม
หลำกหลำยทำงศำสนำ, อำยุ, เพศ, ควำมต้องกำรพิเศษ เป็นต้น) 

 
-ควำมหลำกหลำย 
 
19. ชีวิตประจ ำวันของคุณเป็นอย่ำงไร? โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อคิดถึงเมืองมหำวิทยำลัยของคุณมันตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง
ของคุณหรือไม่? 

 
-ชีวิตประจ ำวันในมหำวิทยำลัย (เช่น ค่ำนิยม ควำมเชื่อ วิถีชีวิต) 
-ควำมปลอดภัยในมหำวิทยำลัย 
 
20. คุณเคยศึกษำในตำ่งประเทศ / เคยกำรฝึกงำนในต่ำงประเทศหรือไม?่ 

 
o ใช่ ฉันเคยฝึกงำนในต่ำงประเทศเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำ 
o ใช่ ฉันเคยฝึกงำนในต่ำงประเทศแต่ไมเ่กี่ยวข้องส ำหรับกำรศึกษำ 
o ไม่ ฉันไม่เคยฝึกงำนในตำ่งประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ 

 
21. โปรดประเมินโอกำสและกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยในกำรศึกษำต่อต่ำงประเทศหรือกำรฝึกงำนในตำ่งประเทศ 

 
-ควำมน่ำดงึดดูของโครงกำรแลกเปลีย่นของมหำวิทยำลัยที่เป็นพันธมติร 
-กำรสนับสนุนและให้ค ำปรึกษำส ำหรบักำรศึกษำต่อตำ่งประเทศ/กำรฝึกงำนในต่ำงประเทศ 
-กำรสนับสนุนทำงกำรเงินส ำหรับกำรศึกษำต่อต่ำงประเทศ/กำรฝึกงำนในตำ่งประเทศ 
-กำรรับรู้ผลลัพธ์ที่ได้ในระหว่ำงกำรศึกษำในต่ำงประเทศ / ตลอดระยะเวลำกำรฝึกงำนในต่ำงประเทศ 
-กำรสนับสนุนหำที่ฝึกงำนในตำ่งประเทศ 
-โอกำสในกำรเข้ำร่วมฝึกงำนจริง / โปรแกรมแลกเปลีย่นออนไลน์ 
 



22. โปรดประเมินห้องเรียนในมหำวทิยำลัย 

 
หอประชุม/ห้องสัมมนำ 
-กำรซ่อมบ ำรุง 
-จ ำนวนสถำนที่สัมพันธ์กับจ ำนวนนักศึกษำ 
-สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเทคนิค 
ห้องปฏิบตัิกำร 
-กำรซ่อมบ ำรุง 
-จ ำนวนสถำนที่สัมพันธ์กับจ ำนวนนักศึกษำ 
-สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเทคนิค 
-ควำมปลอดภัย (ค ำแนะน ำ, กำรควบคุมดูแล, อุปกรณ์ควำมปลอดภยั, อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล) 
 
23. จำกที่กล่ำวมำ โครงสร้ำงพื้นฐำนในมหำวิทยำลัยเป็นอย่ำงไร? สำมำรถสนับสนุนคุณในกำรแสวงหำควำมรู้หรือไม่ 

 
-โครงสร้ำงพื้นฐำน 
 
24. โปรดให้ควำมคิดเห็นเกี่ยวกบัห้องสมุด (ทั้งในห้องสมดุและแบบออนไลน์) ที่มีในมหำวิทยำลัย 

 
-ควำมพร้อมของวรรณกรรมที่จ ำเป็นส ำหรับงำนของคุณ 
-กำรเขำ้ถึงหนังสือในคลังและวำรสำรวิชำกำร 
-กำรเขำ้ถึงวำรสำรอิเล็กทรอนิกส ์
-กำรสนับสนุนผู้ใช้งำน 
-ควำมพร้อมของสถำนที่เรียนหรืออ่ำนหนังสือ 
-เวลำเปิดท ำกำรห้องสมุด 
-กำรเขำ้ถึงฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียน 
 



25. โปรดประเมินสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
-ฮำรด์แวร์ของคอมพิวเตอร์ในมหำวิทยำลัย 
-ซอฟต์แวร์ที่มีให้ (รวมถึงใบอนุญำตของมหำวิทยำลัย) 
-กำรบ ำรุงรักษำคอมพิวเตอร ์
-กำรสนับสนุนผู้ใช้งำน (ประกอบไปดว้ย ซอฟต์แวร์ในโน้ตบุคส่วนตัว/แล๊ปท๊อปส่วนตัว) 
-เวลำท ำกำรระหว่ำงสปัดำห์กำรสอบ 
-จ ำนวนสถำนที่ที่ใชง้ำนได้ในระหวำ่งสัปดำห์กำรสอบ 
-ควำมพร้อมใช้งำนของอินเทอร์เน็ต/Wifi 
 
26. โปรดประเมินแง่มมุของกำรสอนในรูปแบบดิจิทลัในหลักสูตรของคุณต่อไปน้ี 

 
-ควำมหลำกหลำยของรูปแบบกำรสอนแบบดิจิทัล (เช่น กำรบรรยำย กำรบนัทึกหลักสูตร กำรสัมมนำเชิงโตต้อบ เป็นต้น) 
-เงื่อนไขทำงเทคนิคส ำหรับกำรสอนแบบดิจทิัล (เช่น คุณภำพของเสียง/วดิโีอ ควำมเสถียรของกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต กำรสนับสนุนทำง
เทคนิค) 
-แนวคิดกำรสอนหลักสูตรแบบดิจิทัล 
-ควำมโปร่งใสของข้อก ำหนดและเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ส ำหรับหลักสูตรแบบดิจิทัล 
-ค ำแนะน ำโดยผู้บรรยำย 
 
27. โปรดประเมินควำมพร้อมในกำรใช้งำนและคุณภำพขององค์ประกอบทำงดิจิทัลในหลักสตูรกำรศึกษำของคุณตอ่ไปน้ี 

 
-สื่อดิจิทัลและเครื่องมือสื่อสำรแบบคลำสสิก (เช่น อีเมล ์กำรน ำเสนอแบบพำวเวอร์พอยท์ PDF) 
-กำรสื่อสำรกับอำจำรย ์(เช่น blogs, แชทสนทนำ, กำรประชุม) 
-กำรสอบทำงอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น กำรประเมินทำงอิเล็กทรอนิกส์ กำรสอบผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์) 
-สื่อกำรเรียนกำรสอนหรือแบบฝึกหัดที่มีเสียงบรรยำย/วิดีโอ 
-เครื่องมือเชิงโตต้อบ (เช่น เกมทำงกำรศึกษำ กำรจ ำลอง กำรทดลองออนไลน์) 



28. องค์ประกอบทำงดิจิทัลใดที่มปีระโยชน์มำกที่สดุส ำหรับกำรสร้ำงประสบกำรณ์กำรเรยีนรู้ของคุณในระหวำ่งกำรศึกษำ โปรดค ำนึงถึง
ประสบกำรณ์กำรสอนแบบดิจิทัลในชว่งโควิด-19 ด้วย หำกมีโปรดระบ ุ

 
 
29. สุดทำ้ยแล้ว เรำขอสอบถำมข้อมูลส่วนบุคคล 
คุณอำยุเท่ำไหร ่โปรดระบ ุ

 
 
30. เพศ  

 
o หญิง  
o ชำย  
o ไม่ระบุ/หลำกหลำย  

 
31. คุณเริ่มศึกษำในหลักสตูรปัจจบุันเมื่อไหร่? และคุณคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศกึษำจำกปัจจุบันเมื่อไหร่  

 
     เริ่มศึกษำ     คำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ  
ปี     ........................................   .......................................... 
 
32. คุณศึกษำแบบเต็มเวลำ/นอกเวลำ หรือ คุณไม่ได้ศึกษำในขณะน้ี 

 
o ฉันเป็นนักศึกษำเต็มเวลำ 
o ฉันเป็นนักศึกษำนอกเวลำและลงทะเบยีนอย่ำงเป็นทำงกำรในฐำนะนักศึกษำนอกเวลำ 
o ฉันเป็นนักศึกษำนอกเวลำแต่ลงทะเบยีนในหลักสูตรที่ออกแบบมำส ำหรับนักศึกษำเต็มเวลำ 
o ฉันลงทะเบยีนอย่ำงเป็นทำงกำร แต่ไมไ่ด้เรียน 

 
33. สถำบันปัจจุบันของคุณเป็นตัวเลอืกแรกของคุณ 

 
o ใช ่
o ไม่ 



34. ผู้ปกครองของคุณส ำเร็จกำรศึกษำหรือไม่ (อย่ำงน้อยปรญิญำตรีหรือเทำ่กัน) 

 
o ใช่ เฉพำะคุณพ่อ 
o ใช่ เฉพำะคุณแม ่
o ใช่ ทั้งคู่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
o ไม่ ทั้งคู่ไม่ได้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
o ฉันไม่ทรำบ 

 
35. จำกข้อควำมต่อไปน้ี ข้อควำมใดทีใ่ช้ได้กับสถำนกำรณข์องคุณในปัจจุบนั? 

 
o ฉันก ำลังเลี้ยงลูกหรือมำกกวำ่หนึ่งคน 
o ฉันดูแลญำติที่ต้องกำรกำรดแูล 
o ในประเทศของฉัน ฉันรู้สึกว่ำฉันอยู่ในกลุ่มชนกลุ่มน้อย 
o ควำมบกพร่องของสุขภำพมีผลต่อกำรศึกษำของฉัน (ควำมพิกำรควำมเจ็บปว่ยตำมล ำดับหรือควำมเจ็บป่วยทำงจติ เป็นต้น) 

 
 
36. ควำมคิดเห็นของคุณมีควำมส ำคญั : พันธมิตรของ U-multirank กับ Studyportals จะช่วยนักศึกษำค้นหำมหำวิทยำลัยในฝันของเขำ 
Studyportals คือ แพลตฟอร์มระดับแนวหน้าของโลกส าหรับนักศึกษาที่ต้องการค้นหาและเลือกหลักสูตรการศึกษาระหว่างประเทศ โดยคุณ
สามารถแชร์ค าตอบของคุณโดยไม่เปิดเผยตัวตน พวกเขาสามารถเผยแพร่บน Studyportals แพลตฟอร์มและคุณสามารถช่วยนักศึกษาเลือกอย่าง
มีข้อมูลสนับสนุน 
 
คุณต้องกำรช่วยนักศึกษำท่ำนอ่ืนด้วยกำรแชร์ควำมคิดเห็นของคุณหรือไม่? 
หากคุณไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนว่าข้อมูลตามค าตอบของคุณจะถูกน ามาใช้ โดย Studyportals เรารับประกันว่าค าตอบของคุณจะถูกใช้โดย  
U-multirank เท่านั้น 

 
o ฉันยินยอมให้มีการแบ่งปันข้อมูลของฉันกับ Studyportals แบบไม่เปิดเผยตัวตน 

 



Studyportals ขอน ำเสนอนักศึกษำบทวิจำรณ์ประสบกำรณ์ของพวกเขำเพื่อช่วยเหลือนักศึกษำคนอ่ืน ๆ (ในอนำคต) ที่มีควำมเห็นแบบ peer-to-
peer โปรดแบ่งปันควำมคิดเห็นเกี่ยวกับประสบกำรณ์กำรเรียนและมหำวิทยำลัยของคุณที่นี่ 

 
ถ้าเป็นไปได้ โปรดเขียนเป็นภาษาอังกฤษ 
โปรดระบุหัวข้อส าหรับบทวิจารณ์เป็นอันดับแรก 
 
โปรดเขียนบทวิจารณ์ของคุณที่น่ี 

 
 

o ฉันยอมรับนี่คือบทวิจารณ์ที่เผยแพร่กับ Studyportals 
 
เพื่อปรับปรุงกำรส ำรวจข้อมูลจำกนักศึกษำของเรำให้เกิดควำมต่อเนื่อง เรำสนใจควำมคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับแบบสอบถำม โปรดบอกเรำว่ำ
ค ำถำมที่เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์ที่สถำบันของคุณมีลักษณะอย่ำงไร หรือยังขำดค ำถำมและธีมที่เกี่ยวข้องใดในแบบสอบถำม หรือหำกคุณพบ
ปัญหำทำงเทคนิคใด ๆ กับกำรส ำรวจ กรุณำระบุ 

 
 
 
สุดท้ำย เรำขอสอบถำมคุณเกี่ยวกับขั้นตอนกำรจัดท ำแบบส ำรวจส ำหรับนักศึกษำที่สถำบันของคุณ คุณได้รับข้อมูลค ำเชิญและกำรเข้ำถึงใน
กำรท ำแบบส ำรวจได้อย่ำงไร 

 
o ค ำเชิญผ่ำนทำงอีเมล์ 
o ค ำเชิญผ่ำนทำงไปรษณีย์ 
o ค ำเชิญในระหว่ำงกำรเรียน/กำรสัมมนำ 
o ค ำเชิญถูกเผยแพร่ในมหำวิทยำลัย 
o อ่ืนๆ  

 



ข้อมูลแบบใดที่คุณได้รับเกี่ยวกับกำรส ำรวจนักศึกษำ (เลือกตอบได้หลำยข้อ) 

 
o ฉันได้รับกำรแจ้งเตือนผ่ำนทำงค ำเชิญด้วยอีเมล์ / จดหมำย 
o มหำวิทยำลัยของฉัน/สถำบันส่งจดหมำยเพิ่มเติม / อีเมล์ 
o อำจำรย์ให้ข้อมูลในระหว่ำงชั้นเรียน 
o องคก์ำรนักศึกษำแจ้งให้ฉันทรำบเกี่ยวกับกำรส ำรวจ 
o ฉันอ่ำนประกำศบนหน้ำเว็บ/บนกระดำนข่ำวจำกสถำบันของฉัน 
o อ่ืน ๆ โปรดระบุ 

 
หำกคุณได้รับข้อมูลเพิ่มเติมหรือค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรส ำรวจมำ คุณสำมำรถอธิบำยได้ที่น่ีสั้น ๆ 

 
 
เพื่อดูว่ำกำรมีส่วนร่วมของคุณในแบบสอบถำมนักศึกษำของ U-Multirank ได้สร้ำงควำมแตกต่ำงได้อย่ำงไร โปรดให้อีเมล์เรำส ำหรับติดต่อคุณ  
โดยกำรให้อีเมล์ของคุณเรำสำมำรถส่งผลลัพธ์ 2022 ได้โดยตรงเมื่อกำรส ำรวจได้รับกำรเผยแพร่ 
เนื่องจากเหตุผลความเป็นส่วนตัวอีเมล์และชื่อของคุณจะถูกจัดเก็บแยกออกจากแบบสอบถามของคุณ 

 
อีเมล ์
ชื่อ (ไม่จ าเป็น) 
สถาบัน (ไม่จ าเป็น)



 


