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I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG  

- Thực hiện Quy trình khảo sát chất lượng giảng dạy là một kênh thông tin giúp nhà 

trường, các phòng/ khoa biết được công việc giảng dạy của các GV một cách chân 

thực nhất qua ý kiến KS từ các em HSSV.  

- Thông qua các ý kiến đóng góp của các em HSSV để điều chỉnh, cải tiến công tác 

tổ chức đào tạo, hoàn thiện đội ngũ giảng viên với phẩm chất đạo đức, lương tâm 

nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao, tiếp cận phong cách giảng dạy tiên tiến, 

hiện đại. 

- Quy trình này áp dụng cho tất cả các khoa trong trường Cao đẳng Kỹ thuật Công 

nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc. 

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT 

1. Định nghĩa: 

- Khảo sát là một phương pháp thu thập thông tin từ một số cá nhân theo mục đích 

của người xây dựng cuộc khảo sát (gọi là một mẫu) để tìm hiểu về sự phổ biến lớn 

hơn mà mẫu đó đưa ra. 

- Chất lượng giảng dạy là một thành tố cơ bản và thiết yếu cấu thành nên chất lượng 

giáo dục của một nhà trường. Chất lượng giảng dạy của GV được xem là một trong 

những nhân tố cấu thành nên chất lượng giáo dục, bởi việc giảng dạy của GV có tác 

động xuyên suốt đến hoạt động học tập của HSSV tại trường. 

- Quy trình KS chất lượng giảng dạy là quy trình quản lý, kiểm định chất lượng giáo 

dục thông qua việc khảo sát ý kiến của HSSV về chất lượng giảng dạy của mô đun/ 

môn học, nhằm cung cấp thông tin giúp nhà trường, lãnh đạo khoa có thêm nguồn 

thông tin trong quá trình nhận xét, đánh giá GV, góp phần điều chỉnh chương trình 

giáo dục, thực hiện mục tiêu chất lượng và chính sách chất lượng hàng năm của nhà 

trường. 

2. Từ viết tắt: 

 
 

 
 
 

 

 

III. LƯU ĐỒ  (Xem trang 3)  

IV. ĐẶC TẢ  (Xem trang 4 - 7) 
 

KS  Khảo sát 

GV Giáo viên 

HSSV Học sinh, sinh viên 

GP Giải pháp 
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V. CÁC BIỂU MẪU/ HƯỚNG DẪN KÈM THEO 
 

Stt Tên biểu mẫu/ hướng dẫn Mã hóa 

1 Kế hoạch khảo sát chất lượng giảng dạy BM/QT80/P.KT/01 

2 Kế hoạch thực hiện khảo sát BM/QT80/P.KT/02 

3 Tổng hợp kết quả khảo sát BM/QT80/P.KT/03 

4 Phiếu khảo sát BM/QT80/P.KT/04 
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LƯU TRỮCHUẨN BỊ THỰC HIỆN

1.Xác định mục 

đích, yêu cầu

2.Xây dựng kế 

hoạch, phiếu KS

3. Duyệt

4. Tổ chức KS

5. Thực hiện KS

7. Duyệt

8. Công bố kết 

quả KS

9. Họp rút kinh 

nghiệm, tìm GP

10. Lưu trữ 
6. Xử lý kết quả 

KS, báo cáo
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ĐẶC TẢ QUY TRÌNH KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY 

Stt 
Tên bước 

công việc 
Đặc tả 

Bộ phận/ 

đơn vị thực 

hiện 

Bộ phận/ 

đơn vị 

phối hợp 

Kết quả đạt 

được 

Hạn hoàn 

thành 
Biểu mẫu 

1 Xác định mục 

đích, yêu cầu 
- Nâng cao chất lượng giảng dạy 

của nhà trường. 

- Có thêm kênh thông tin để tìm 

hiểu về tình hình giảng dạy thực 

tế của GV trong các mô đun/ 

môn học. 

- Xem xét, cải tiến công tác giảng 

dạy hợp lý, khoa học nhằm đạt 

được các tiêu chí đã đề ra trong 

chính sách chất lượng và mục 

tiêu chất lượng mà năm học đã 

đề ra. 

Phòng 

Khảo thí 

 

   

2 Xây dựng kế 

hoạch, phiếu 

KS 

- Căn cứ kế hoạch đào tạo của 

nhà trường và của các khoa 

trong từng học kỳ, phòng Khảo 

thí xây dựng kế hoạch KS chất 

lượng giảng dạy đối với các mô 

đun/ môn học của từng khoa, và 

của toàn trường. 

- Nghiên cứu, xây dựng phiếu 

KS lấy ý kiến của HSSV về 

Phòng 

Khảo thí 

 - Dự thảo kế 

hoạch KS chất 

lượng giảng 

dạy 

Đầu học 

kỳ, năm 

học 

BM/QT80/P.KT/01 
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Stt 
Tên bước 

công việc 
Đặc tả 

Bộ phận/ 

đơn vị thực 

hiện 

Bộ phận/ 

đơn vị 

phối hợp 

Kết quả đạt 

được 

Hạn hoàn 

thành 
Biểu mẫu 

chất lượng giảng dạy của các 

mô đun/ môn học.  

3 Duyệt - Phòng Khảo thí trình Hiệu 

trưởng phê duyệt kế hoạch 

khảo sát chất lượng giảng dạy 

mô đun/ môn học trong học kỳ/ 

năm học để thực hiện, nếu kế 

hoạch được phê duyệt thì 

chuyển đến bước 4, ngược lại 

thì quay trở về  bước 2 để chỉnh 

sửa lại kế hoạch. 

Phòng 

Khảo thí 

Hiệu 

trưởng/ 

Phó Hiệu 

trưởng đào 

tạo 

- Kế hoạch 

KS chất 

lượng giảng 

dạy 

  

4 Tổ chức KS - Phòng Khảo thí căn cứ kế 

hoạch đã được duyệt, tiến hành 

họp và phân công công việc cụ 

thể cho các thành viên trong 

phòng thực hiện KS HSSV của 

các khoa trong nhà trường. 

Phòng 

Khảo thí 

 - Lịch KS cụ 

thể tại các lớp 

học của các 

khoa 

Cuối học 

kỳ 

BM/QT80/P.KT/02 

5 Thực hiện KS - Các thành viên được phân công 

phụ trách công việc KS thực 

hiện KS theo kế hoạch. 

- HSSV với trách nhiệm, quyền 

lợi và nghĩa vụ của mình đọc kỹ 

phiếu KS và trả lời chính xác, 

Phòng 

Khảo thí 

HSSV - Tiến hành 

KS tại các 

lớp học theo 

lịch phân 

công 

 BM/QT80/P.KT/04 
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Stt 
Tên bước 

công việc 
Đặc tả 

Bộ phận/ 

đơn vị thực 

hiện 

Bộ phận/ 

đơn vị 

phối hợp 

Kết quả đạt 

được 

Hạn hoàn 

thành 
Biểu mẫu 

khách quan đối với các câu hỏi 

nêu trong phiếu KS. 

6 Xử lý kết quả 

KS, báo cáo 

- Phòng Khảo thí tổng hợp các ý 

kiến KS của HSSV đối với từng 

khoa để báo cáo. 

- Viết báo cáo kết quả KS của 

toàn trường, đề xuất các giải 

pháp nhằm nâng cao chất lượng 

giảng dạy trong thời gian tới. 

Phòng 

Khảo thí 

 - Dự thảo báo 

cáo kết quả 

KS chất 

lượng giảng 

dạy 

 BM/QT80/P.KT/03 

7 Duyệt - Phòng Khảo thí trình báo cáo 

kết quả KS chất lượng giảng 

dạy của các mô đun/ môn học 

của các khoa trong học kỳ/ năm 

học lên Ban giám hiệu phê 

duyệt. 

Phòng 

Khảo thí 

Các khoa - Báo cáo kết 

quả KS chất 

lượng giảng 

dạy của học 

kỳ/ năm học 

  

8 Công bố kết 

quả KS 

- Gửi báo cáo kết quả KS đã 

được phê duyệt đến các khoa. 

Phòng 

Khảo thí 

Các khoa    

9 Họp rút kinh 

nghiệm, tìm 

giải pháp 

- Từ báo cáo kết quả KS của 

phòng Khảo thí đã gửi, khoa tổ 

chức họp xem xét, rút kinh 

nghiệm những vấn đề chưa tốt 

mà HSSV đã phản ánh qua 

phiếu KS, và tìm giải pháp 

Các khoa GV - Quyết định 

công nhận đủ 

điều kiện dự 

thi tốt nghiệp 

cho HSSV 
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Stt 
Tên bước 

công việc 
Đặc tả 

Bộ phận/ 

đơn vị thực 

hiện 

Bộ phận/ 

đơn vị 

phối hợp 

Kết quả đạt 

được 

Hạn hoàn 

thành 
Biểu mẫu 

khắc phục các vấn đề còn tồn 

tại. 

- Lập kế hoạch điều chỉnh, cải 

tiến chất lượng giảng dạy của 

khoa trong thời gian tới. 

- Hiểu rõ tầm quan trọng của 

việc nâng cao chất lượng giảng 

dạy mô đun/ môn học, các khoa 

cùng với GV của khoa mình 

đầu tư nghiên cứu các giải pháp 

thực hiện, chú trọng đào tạo 

nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ và phương pháp sư 

phạm cho toàn thể cán bộ, GV 

trong khoa. 

10 Lưu trữ - Phòng Khảo thí tổng hợp, lưu 

trữ hồ sơ KS chất lượng giảng 

dạy mô đun/ môn học của học 

kỳ/ năm học. 

Phòng 

Khảo thí 

Các khoa - Lưu trữ hồ sơ 

KS chất lượng 

giảng dạy 

 BM/QT80/P.KT/01 

BM/QT80/P.KT/02 

BM/QT80/P.KT/03 

BM/QT80/P.KT/04 
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