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   UBND TỈNH BÌNH THUẬN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số: 101/BC-TCĐN                                  Bình Thuận, ngày 04 tháng 8 năm 2016 

 

 

BÁO CÁO 

Kết quả l       ến H c   nh -Sinh    n    hoạt  ộn    ản  dạ  c     ản     n  

H c  ỳ 2, năm h c 2015-2016 

 

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-TCĐN ngày 10/3/2016 của Trường Cao đẳng nghề 

Bình Thuận về việc thu thập ý kiến học sinh sinh viên (HSSV) về hoạt động giảng dạy của 

giảng viên (GV) trong Học kỳ 2, năm học 2015-2016. 

Báo cáo này phản ánh tình hình thực hiện kế hoạch và phản ánh kết quả khảo sát 

được thể hiện thành 3 phần, cụ thể như sau: 

A. TỔNG QUAN  

I. Tổn  qu n    hoạt  ộn   hảo  át 

1. Mục  ích  hảo  át 

Báo cáo của kết quả khảo sát - là nguồn dữ liệu cơ sở để các cấp quản lý của Trường, 

Khoa và Tổ bộ môn xem xét, đánh giá và đề ra các biện pháp nhằm cải tiến chất lượng 

giảng dạy trong phạm vi toàn Trường. Riêng với kết quả khảo sát của từng môn học sẽ giúp 

GV có điều kiện nhìn lại kết quả giảng dạy và có kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng giảng 

dạy cho bản thân. 

2. Đố  tượn   à phạm     hảo  át:  

- Đối tượng khảo sát: Toàn thể HSSV trường Cao đẳng nghề Bình Thuận. 

- Phạm vi khảo sát: 23 GV với 41 môn học/ mô-đun.  

3. Thờ     n  hảo  át: từ ngày 23/3/2016 đến hết ngày 19/7/2016. 

II. Các qu  ước tron  thốn    , phân tích  ố l ệu  à tổn  hợp báo cáo: 

1. Mô tả ph ếu  hảo  át 

Phiếu khảo sát gồm 2 phần: (A) Thông tin chung bao gồm nội dung thông tin về môn 

học/ mô-đun, giảng viên giảng dạy và lớp khảo sát; (B) Nội dung khảo sát là bảng câu hỏi 

khảo sát gồm 4 tiêu chí. Trong đó, tiêu chí 1 “Hoạt động tổ chức lớp học và tác phong sư 

phạm” gồm 7 chỉ số; tiêu chí 2 “Hoạt động giảng dạy” gồm 9 chỉ số; tiêu chí 3 “Kiểm tra, 

đánh giá” gồm 4 chỉ số và tiêu chí 4 “Nhận định chung về giáo viên và môn học/ mô-đun” 

gồm 2 câu hỏi mở (Phụ lục A).  

Mỗi chỉ số trong phiếu khảo sát sử dụng thang đo Likert có 5 mức độ đánh giá tương 

ứng với 5 mức điểm. 

  ất không hài l ng : mức 1 - 1 điểm 

 Không hài l ng : mức 2 - 2 điểm 

 Tạm hài l ng  : mức 3 - 3 điểm 

 Khá hài l ng  : mức 4 - 4 điểm 

  ất hài l ng  : mức 5 - 5 điểm 
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2. Tính hợp lệ c   ph ếu trả lờ   

- Phiếu khảo sát không hợp lệ: là những phiếu khảo sát rơi vào 02 trường hợp sau: 

 Phiếu khảo sát có tất cả các câu trả lời đều là mức 1 hoặc 5; 

 Phần B của phiếu khảo sát có ít nhất 1 câu hỏi không trả lời (trừ tiêu chí 4).  

- Phiếu khảo sát hợp lệ: những trường hợp c n lại. 

3. Quy ước th n    ểm  ánh   á 

3.1. Th n   o chỉ  ố, t  u chí  

- Cách tính: Điểm đánh giá chỉ số, tiêu chí = điểm bình quân của mỗi chỉ số, tiêu chí. 

- Quy ước thang đo đánh giá theo mỗi chỉ số, tiêu chí gồm 5 mức như sau: 

Mức Đ ểm TB chỉ  ố, tiêu chí 

 ất tốt (RT) 4.50 - 5.00 

Tốt (T) 4.00 - <4.50 

Khá (K) 3.00 - <4.00 

Trung bình (TB) 2.50 - <3.00 

Yếu/chưa đạt (Y) <2.50 

- Mục đích sử dụng: Mã hoá dữ liệu khảo sát nhằm mô tả, phân tích và đánh giá kết 

quả cảm nhận của HSSV đến chất lượng giảng dạy của Khoa và GV. 

3.2. Th n   o  ánh giá ch t lượn    ản  dạ  c   G ản     n 

- Cách tính: Điểm đánh giá GV = Tổng điểm bình quân của 20 chỉ số 

- Quy ước thang đánh giá GV gồm 4 mức: 

Mức 
Đ ểm tổn  cộn  

(ĐTB t  u chí/chỉ  ố) 
Kế hoạch c   GV 

 ất tốt ( T) 90 - 100 
Cần duy trì và phổ biến rộng rãi 

kinh nghiệm cho đồng nghiệp. 

Tốt (T) 80 - 89.9 
Cần hoàn thiện để nâng cao hơn 

nữa chất lượng giảng dạy. 

Tương đối 

(TĐ) 
70 - 79.9 

Cần có kế hoạch để nâng cao chất 

lượng giảng dạy. 

Chưa tốt (C) 0.00 - 69.9 Cần có kế hoạch khắc phục ngay. 

- Mục đích sử dụng của thang đo: Với cách tính điểm tổng của điểm đánh giá GV 

(điểm cao nhất là 100 điểm =5 điểm * 20 chỉ số) cho thấy được sự khác nhau về chất lượng 

giảng dạy của từng GV dựa trên mức độ cảm nhận của HSSV. 

 B. KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

I. Thốn        bộ  ợt  hảo  át 

1. Thốn      ết quả  hảo  át 

Kết quả thống kê sơ bộ khảo sát của 23 GV. Trong đó, có 22 GV cơ hữu chiếm tỷ lệ 

khoảng 30% trong tổng số 73 GV toàn Trường, 1 GV thỉnh giảng (do GV chuyển sang hợp 

đồng thỉnh giảng) và được thể hiện chi tiết trong Bảng 1 cho thấy 03 vấn đề sau:  
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Bảng 1. Kết quả khảo sát sơ bộ  

Stt Kho  bộ môn 

Số 

lượn  

GV 

 hảo 

sát 

Số môn 

h c/ mô-

 un  hảo 

sát 

Số ph ếu 

 hảo  át 

dự   ến 

Số ph ếu  hảo  át thực h ện 

Tổn   ố 

ph ếu 

thực 

h ện 

Số 

ph ếu 

hợp lệ 

Số ph ếu 

không 

hợp lệ 

01 CNTT-CB 4 7 388 242 191 51 

02 DL-DV 8 15 643 375 352 23 

03 Kỹ thuật 10 17 836 305 250 55 

04 Thỉnh giảng 1 2 87 41 34 7 

Tổn  23 41 1954 963 827 136 

 - Thứ nhất, số lượng GV và môn học/ mô-đun khảo sát của các Khoa được phân chia 

với tỷ lệ tương đương và được thể hiện chi tiết trong Hình 1. Cụ thể, khoa Kỹ thuật chiếm 

số lượng cao nhất với tỷ lệ tương đương là 45% (10GV) và 44% (17 môn học/ mô-đun). Kế 

tiếp, khoa DL-DV với tỷ lệ tương đương là 36% (8 GV) và 38% (15 môn học/ mô-đun). 

Cuối cùng, khoa CNTT-CB chiếm tỷ lệ bằng nhau 18% với 04 GV và 07 môn học/ mô-đun 

được khảo sát.   

 

Hình 1: Tỷ lệ GV và môn học/ mô-đun các Khoa 

 - Thứ hai, tỷ lệ HSSV tham gia khảo sát thấp chiếm tỷ lệ khoảng 49% với 963 phiếu 

khảo sát so với 1954 phiếu dự kiến và được thể hiện trong Hình 2. Trong đó, khoa CNTT-

CB tỷ lệ thực hiện đạt 12.4% thấp hơn so với dự kiến 19.9%. Khoa DL-DV tỷ lệ thực hiện 

đạt 19.2% so với dự kiến là 32.9%. Đáng lưu ý, khoa Kỹ thuật chiếm tỷ lệ thực hiện thấp 

nhất là 15.6% so với dự kiến cao nhất là 42.8%.  

 

Hình 2. Tỷ lệ phiếu khảo sát 

CB-CNTT
DL-DV

Kỹ thuật 

18% 

36% 
45% 

18% 

38% 44% 

Số lượng GV khảo sát Số môn học/ mô-đun khảo sát 

CB-CNTT DL-DV Kỹ thuật TG

Số phiếu dự kiến 19.9% 32.9% 42.8% 4.5%

Số phiếu thực hiện 12.4% 19.2% 15.6% 2.1%

Số phiếu hợp lệ 9.8% 18.0% 12.8% 1.7%
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    - Bên cạnh đó, kết quả thống kê cũng cho thấy số lượng phiếu khảo sát không hợp lệ 

cao 136 phiếu chiếm tỷ lệ khoảng 14% so với 963 phiếu thu được. Trong đó, khoa CNTT-

CB có tỷ lệ phiếu không hợp lệ cao nhất 21.1%. Kế đến, khoa Kỹ thuật chiếm tỷ lệ 18% và 

khoa DL-DV có tỷ lệ thấp nhất 6.1% được thể hiện trong Hình 3. 

 

Hình 3. Tỷ lệ phiếu khảo sát thực hiện 

 - Thứ ba, Tổng số phiếu khảo sát bình quân trên mỗi GV, môn học/ mô-đun khá thấp 

và được thể hiện chi tiết trong Hình 4. Trong đó, khoa Kỹ thuật có tỷ lệ phiếu bình quân 

thấp nhất 30.5 phiếu/GV và 17.9 phiếu/môn học/ mô-đun.   

 

Hình 4: Số phiếu bình quân  

2. Thuận lợ   à  h   hăn 

a. Thuận lợ  

- Phần lớn HSSV nắm được mục đích, ý nghĩa của hoạt động khảo sát nên cung cấp 

nhiều ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của GV tương đối tích cực.  

- Hoạt động khảo sát nhận được sự hợp tác của GV và các bộ phận liên quan nên kế 

hoạch khảo sát được đảm bảo, mang tính khách quan. 

b. Kh   hăn, tồn tạ  

 - Thứ nhất, tuy đã được phổ biến về mục đích, ý nghĩa của hoạt động khảo sát nhưng 

vẫn c n một bộ phận lớn HSSV cung cấp ý kiến qua loa, hời hợt hoặc sai cách thức dẫn đến 

kết quả có 14.1% phiếu khảo sát không hợp lệ.   

 - Thứ hai, số lượng phiếu khảo sát thu được thấp hơn dự kiến (chỉ đạt 49%) do nhiều 

lý do như: tỷ lệ bỏ học các lớp khá cao; một số lớp chia nhóm thực hành thường tập trung ở 

khoa Kỹ thuật; thời khóa biểu thay đổi so với ban đầu… và đáng chú ý có một số HSSV 

không thực hiện việc khảo sát.  
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II. Kết quả  hảo  át   

1. Kết quả theo Khoa  

Kết quả khảo sát theo 3 tiêu chí, 20 chỉ số của các Khoa được thể hiện trong Bảng 2. 

Trong đó, Khoa CNTT-CB với điểm bình quân của 3 tiêu chí cao nhất 4.29, kế đến là Khoa 

Kỹ thuật và Khoa DL-DV có số điểm tương đương 4.23 và 4.22. 

Bảng  . Kết quả khảo sát theo 3 tiêu chí, 20 chỉ số c a các Khoa 

Chỉ 

 ố 
Nộ  dun  

Đ ểm bình quân 

CNTT-

CB 

DL-

DV 

Kỹ 

thuật 

Toàn 

trườn  

T  u chí I: Hoạt  ộn  tổ chức lớp h c  à tác phon   ư phạm 4.38 4.37 4.35 4.36 

I.1 Thời gian giảng dạy của buổi học bắt đầu và kết thúc đúng giờ 4.65 4.52 4.51 4.56 

I.2 
Giáo viên giảng dạy theo đúng thời khóa biểu, có thông báo 

trước khi thay đổi lịch học 
4.62 4.54 4.49 4.55 

I.3 
Đề cương môn học/mô-đun, các tài liệu học tập được giới 

thiệu đầy đủ ngay từ  buổi học đầu tiên 
4.29 4.26 4.13 4.23 

I.4 Giáo viên sử dụng thời gian trên lớp một cách hiệu quả 4.37 4.20 4.31 4.29 

I.5 Giáo viên có thái độ tôn trọng và ứng xử đúng mực với HSSV 4.31 4.47 4.41 4.40 

I.6 
Giáo viên nhiệt tình và có trách nhiệm trong giảng dạy, quản 

lý lớp học tạo được môi trường học tập tích cực, thân thiện 
4.20 4.40 4.31 4.30 

I.7 
Giáo viên quan tâm kết hợp giảng dạy với giáo dục đạo đức, ý 

thức tổ chức kỷ luật cho người học 
4.20 4.18 4.27 4.22 

T  u chí II: Hoạt  ộn    ản  dạ  4.27 4.15 4.15 4.19 

II.8 Nội dung mô đun/môn học được trình bày đầy đủ 4.52 4.21 4.24 4.32 

II.9 
Giáo viên trình bày mục đích, yêu cầu của từng bài học một 

cách rõ ràng 
4.38 4.20 4.27 4.28 

II.10 
Nội dung từng bài học được Giáo viên trình bày rõ ràng, dễ 

hiểu và chính xác 
4.26 4.12 4.08 4.15 

II.11 
Thường xuyên có sự liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn trong 

giảng dạy giúp người học hiểu bài nhanh 
4.13 4.11 4.09 4.11 

II.12 
Giáo viên thường cập nhật và mở rộng kiến thức liên quan đến 

nội dung bài học 
4.22 4.07 4.11 4.13 

II.13 

Giáo viên sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy theo hướng 

phát huy tính tự học, tự nghiên cứu và khuyến khích HSSV 

phát biểu hoặc đặt câu hỏi trong giờ học 

4.20 4.04 4.13 4.12 

II.14 
Giáo viên sử dụng hiệu quả các phương tiện hỗ trợ dạy-học 

(bảng, máy chiếu, tranh ảnh, v.v) 
4.16 3.97 3.99 4.04 

II.15 
Những thắc mắc liên quan mô đun/môn học của HSSV được 

Giáo viên giải đáp thỏa đáng 
4.31 4.23 4.20 4.25 

II.16 
Giáo viên có nhận xét/góp ý bài tập và sửa bài kiểm tra của 

HSSV 
4.28 4.38 4.21 4.29 

Tiêu chí III: K ểm tr ,  ánh   á 4.23 4.14 4.18 4.19 

III.17 
Giáo viên sử dụng nhiều phương pháp nhằm đánh giá đúng 

quá trình học tập của HSSV 
4.16 4.03 4.13 4.11 

III.18 
Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập khuyến khích 

phát triển các kỹ năng nghề nghiệp của HSSV 
4.23 4.03 4.14 4.13 

III.19 
Kết quả học tập của HSSV được đánh giá chính xác, công 

bằng 
4.23 4.27 4.24 4.25 

III.20 
Cảm nhận chung của Em về chất lượng giảng dạy của môn 

học/mô đun này 
4.31 4.24 4.22 4.26 

Đ ểm bình quân c   3 t  u chí 4.29 4.22 4.23 4.25 
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a. Đánh giá theo tiêu chí  

Kết quả Bảng 2 cho thấy, khoa CNTT-CB có số điểm bình quân cao nhất ở cả 3 tiêu 

chí và được thể hiện rõ trong Hình 5. Đáng chú ý, trong tiêu chí II (Hoạt động giảng dạy) có 

sự chênh lệch điểm bình quân khá lớn là 0.12 điểm giữa khoa CNTT-CB (4.27) và khoa 

DL-DV, khoa Kỹ thuật (4.15). 

 

 ình 5: Kết quả đánh giá th o ti u ch  c a các Khoa 

b. Đánh giá theo 20 chỉ  ố 

Hình 6 thể hiện chi tiết kết quả cảm nhận của HSSV ở các Khoa cụ thể như sau:  

 

Hình 6: Kết quả đánh giá th o  0 chỉ số c a các Khoa 

-  h  s  1 và 2: HSSV đánh giá cao việc giảng dạy đúng giờ và thực hiện đúng thời 

khoá biểu của các GV khoa CNTT-CB với điểm bình quân lần lượt 4.65 và 4.62. Bên cạnh 

đó, khoa Kỹ thuật được đánh giá với số điểm bình quân thấp nhất lần lượt 4.51 và 4.49;   

-  h  s  4: HSSV cho rằng GV khoa DL-DV chưa sử dụng thời gian trên lớp một 

cách hiệu quả nhất với số điểm bình quân thấp nhất 4.2; 

-  h  s  6: HSSV đánh giá cao sự nhiệt tình và có trách nhiệm trong giảng dạy, tạo 

môi trường thân thiện trong học tập đối với các GV khoa DL-DV với điểm bình quân 4.4 và 

điểm bình quân thấp nhất cho khoa CNTT-CB 4.2;     

-  h  s  11: Đối với việc thường xuyên liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn trong giảng 

dạy của các GV các khoa được HSSV đánh giá chưa cao với điểm bình quân chung 4.11; 

-  h  s  16: HSSV cảm nhận rất tốt vai tr  của GV khoa DL-DV trong việc nhận 

xét/góp ý bài tập và sửa bài kiểm tra của HSSV với số điểm bình quân 4.38 và GV của khoa 

Kỹ thuật thấp nhất với điểm bình quân 4.21; 

-  h  s  19: Việc đánh giá chính xác và công bằng trong học tập của GV các khoa 

được HSSV cảm nhận tốt với điểm bình quân chung 4.25. 

4.36 

4.19 4.19 
4.25 

4

4.1

4.2

4.3

4.4

Tiêu chí I Tiêu chí II Tiêu chí III Điểm bình quân 
của 3 tiêu chí 

CB-CNTT DL-DV Kỹ thuật Toàn trường 

3.5

4.0

4.5

5.0
I.1

I.2

I.3

I.4

I.5

I.6

I.7

II.8

II.9

II.10
II.11

II.12

II.13

II.14

II.15

II.16

III.17

III.18

III.19

III.20

CB-CNTT DL-DV Kỹ thuật 
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2. Kết quả cụ thể c     ản     n 

Bảng 3 gồm 3 phần: (1) thông tin GV và số phiếu khảo sát; (2) điểm bình quân của 3 

tiêu chí (thang đo đánh giá chỉ số, tiêu chí); (3) tổng điểm 20 chỉ số (thang đo đánh giá GV) 

của 23 GV và được sắp xếp theo thứ tự giảm dần dựa trên tổng điểm đánh giá GV.  

  Bảng 3. Kết quả khảo sát th o ti u ch , tổng điểm c a t ng giáo viên 

Stt Khoa 
Mã 

GV 

Số 

phiếu 

Tiêu chí I Tiêu chí II Tiêu chí III TBTC 
Điểm tổng 

 

ĐBQ XL ĐBQ XL ĐBQ XL ĐBQ XL 
Tổng 

điểm 
XL 

01 DL-DV 017 36 4.77 RT 4.64 RT 4.69 RT 4.70 RT 93.91  ất tốt 

02 Kỹ thuật 050 14 4.75 RT 4.55 RT 4.57 RT 4.62 RT 92.55  ất tốt 

03 Kỹ thuật 055 11 4.68 RT 4.50 RT 4.46 RT 4.55 RT 91.10  ất tốt 

04 DL-DV 036 36 4.66 RT 4.44 RT 4.60 RT 4.57 RT 91.00  ất tốt 

05 CNTT-CB 013 35 4.63 RT 4.46 RT 4.45 RT 4.51 RT 90.32  ất tốt 

06 Kỹ thuật 025 26 4.67 RT 4.42 RT 4.30 T 4.46 RT 89.66 Tốt 

07 CNTT-CB 016 33 4.56 RT 4.36 T 4.46 RT 4.46 RT 89.04 Tốt 

08 Kỹ thuật 020 16 4.64 RT 4.30 T 4.39 T 4.44 RT 88.78 Tốt 

09 CNTT-CB 041 63 4.49 RT 4.34 T 4.46 RT 4.43 RT 88.32 Tốt 

10 TG TG1 34 4.39 T 4.26 T 4.29 T 4.31 T 86.26 Tốt 

11 Kỹ thuật 028 20 4.29 T 4.34 T 4.29 T 4.31 T 86.20 Tốt 

12 Kỹ thuật 042 28 4.38 T 4.13 T 4.41 RT 4.31 T 85.42 Tốt 

13 DL-DV 024 57 4.42 RT 4.11 T 4.05 T 4.19 T 84.12 Tốt 

14 DL-DV 061 35 4.46 RT 4.01 T 4.15 T 4.21 T 83.96 Tốt 

15 DL-DV 057 52 4.33 T 4.10 T 4.10 T 4.18 T 83.55 Tốt 

16 Kỹ thuật 075 55 4.21 T 4.06 T 4.12 T 4.13 T 82.45 Tốt 

17 Kỹ thuật 035 36 4.28 T 3.99 K 4.02 T 4.10 T 81.99 Tốt 

18 DL-DV 045 41 4.14 T 4.03 T 4.08 T 4.08 T 81.57 Tốt 

19 Kỹ thuật 001 47 4.23 T 3.92 K 3.96 K 4.04 T 80.74 Tốt 

20 DL-DV 063 81 4.15 T 4.01 T 3.90 K 4.02 T 80.70 Tốt 

21 Kỹ thuật 067 17 3.96 K 4.06 T 4.03 T 4.02 T 80.40 Tốt 

22 DL-DV 058 14 4.20 T 3.95 K 3.70 K 3.95 K 79.72 
Tương 

đối 

23 CNTT-CB 026 60 4.01 T 4.05 T 3.75 K 3.94 K 79.51 
Tương 

đối 

Đ ểm bình quân 847 4.36 T 4.18 T 4.19 T 4.24 T 84.91 Tốt 

 

a. Đánh   á theo t  u chí 

Kết quả Bảng 3 cho thấy, tiêu chí I (Hoạt động tổ chức lớp học và tác phong sư 

phạm) có điểm bình quân cao nhất trong 3 tiêu chí 4.36 và có điểm chênh lệch khá cao gần 

0.2 điểm so với tiêu chí II (Hoạt động giảng dạy), tiêu chí III (Kiểm tra, đánh giá) với điểm 

bình quân lần lượt 4.18 và 4.19 và được thể hiện rõ trong Hình 7, cụ thể như sau: 
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Hình 7: Kết quả th o ti u ch  c a GV 

- HSSV đánh giá rất cao hoạt động tổ chức lớp học và tác phong sư phạm của các 

GV được thể hiện rõ trong Hình 7 với đường vẽ tiêu chí I nằm ngoài cùng. Cụ thể, có 02 

GV mã số 017 và 050 thuộc khoa DL-DV và khoa Kỹ thuật với điểm bình quân tương ứng 

cao nhất 4.77 và 4.75. GV có mã 67 thuộc khoa Kỹ thuật có điểm bình quân thấp nhất 3.96. 

- Kết quả thống kê Bảng 3 cũng cho thấy, có 05 GV được HSSV đánh giá “ ất tốt” 

có mã 017, 050, 055, 036 và 013. Bên cạnh đó, có một số GV được đánh giá “Tốt” nhưng 

điểm bình quân giữa các tiêu chí có sự chênh lệch điểm khá lớn là 0.3 điểm, như các GV có 

mã sau: 020, 024, 025,  042 và 061; một số GV có ít nhất một con điểm bình quân tiêu chí 

dưới 4.0, như: GV có mã số 001 và 067 thuộc khoa Kỹ thuật.      

- Đáng chú ý có 02 GV HSSV đánh giá “Tương đối” có mã số 058 và 026 thuộc 

khoa DL-DV và khoa CNTT-CB với tổng điểm thấp nhất lần lượt 79.72 và 79.51. 

b. Đánh   á theo ch t lượn    ản  dạ  c   GV 

Kết quả bảng 3 và Hình 8 cho thấy tỷ lệ xếp loại GV giữa các Khoa, cụ thể như sau: 

Trong tổng số 22 GV cơ hữu của Trường có 05 GV xếp loại “ ất tốt” chiếm tỷ lệ 22.7% 

(trong đó, khoa CNTT-CB có 01GV, khoa DL-DV và khoa Kỹ thuật có 02 GV). Xếp loại 

“Khá” có 15 GV chiếm tỷ lệ 68.3% (trong đó, khoa CNTT-CB có 02 GV, khoa DL-DV có 

05 GV và khoa Kỹ thuật có 08 GV). Xếp loại “Tương đối” chiếm tỷ lệ 9% vối số lượng 2 

GV (trong đó, khoa CNTT-CB và khoa DL-DV cùng có 01 GV). 

 

Hình 8: Tỷ lệ xếp loại GV 
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Xét về tổng điểm xếp loại của 23 GV, Hình 9 có hình dạng vỏ ốc cho thấy có sự 

chênh lệch khá lớn giữa GV có điểm cao nhất và thấp nhất khoảng 14 điểm.  

 

Hình 9: Phân bố   ểm  ánh   á   áo    n toàn Trườn  

3. Đánh   á t  u chí IV - Nhận  ịnh chun     GV  à môn h c/ mô- un  

 Qua hoạt động khảo sát lấy  ý kiến phản hồi của HSSV về hoạt động giảng dạy của 

GV trong học kỳ 2 năm học 2015-2016, HSSV phản hồi khá tích cực về hoạt động giảng 

dạy của GV với 286 lượt ý kiến chiếm tỷ lệ 28%. Bên cạnh đó, HSSV đã mạnh dạn nêu 

những yêu cầu đối với GV giảng dạy chiếm tỷ lệ 9% với 86 lượt ý kiến. 

Bảng 4: Thống k  lượt ý kiến c a  SSV 

Số phiếu 
Ưu điểm Đề xuất 

Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % 

963 268 28% 86 9% 

  

 a. Nhận xét    ưu   ểm c   GV 

 Các ý kiến nhận xét của HSSV về ưu điểm của GV chủ yếu ở những điểm sau: 

- Đa số GV giảng dạy rất nhiệt tình, thái độ thân thiện, vui vẻ giúp HSSV cảm thấy 

không bị áp lực, g  bó và có được cảm giác thoải mái, hứng thú với tiết học… 

- Phương pháp giảng dạy của GV cụ thể, dễ hiểu. Ngoài ra GV c n truyền đạt thêm 

những kinh nghiệm, tình huống thực tế… giúp HSSV có thêm nhiều kiến thức. 

b. Đ  xu t c   HSSV  ố   ớ  GV 

Bên cạnh những góp ý về ưu điểm của GV thì cũng c n một số ý kiến cần GV quan 

tâm, rút kinh nghiệm và khắc phục những nhược điểm cho những năm học tới: 

- Thứ nhất, một số GV chưa nghiêm khắc và chưa có những biện pháp quản lý lớp để 

xảy ra tình trạng gây mất trật tự, trốn học… 

- Thứ hai, chưa sử dụng hiệu quả các phương pháp, phương tiện dạy học... 

- Thứ ba, một vài GV giảng dạy chưa thật hiệu quả, giảng bài nhanh. GV giảng lý 

thuyết nhiều, chưa sáng tạo lồng ghép kiến thức thực tế, thực hành… 
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C. Kết luận  à   ến n hị  

 Kết quả khảo sát trên đã phần nào phản ánh thực tế hoạt động giảng dạy trong Nhà 

trường học kỳ 2, năm học 2015-2016 và những ý kiến góp ý của HSSV đã thể hiện được 

chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình.  

Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra kết quả thực hiện khảo sát khá thấp so với dự kiến 

với tỷ lệ đạt 49%. Đáng lưu ý, trong 936 phiếu thu được có tới 136 phiếu không hợp lệ 

chiếm tỷ lệ 14%. 

Trên cơ sở kết quả khảo sát này, Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các đơn vị và các GV 

thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Đố   ớ  các Khoa 

 Trưởng các Khoa: Có trách nhiệm tổ chức phổ biến kết quả khảo sát theo đúng Quy 

định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của GV ban hành kèm quyết 

định số 14/QĐ-TCĐN ngày 19/01/2015 của Hiệu trưởng. 

 - Nghiên cứu kết quả khảo sát và đề ra các giải pháp, kế hoạch cụ thể nhằm: (1) thực 

hiện tốt hoạt động khảo sát; (2) hỗ trợ GV điều chỉnh hoạt động giảng dạy, đặc biệt là các 

biện pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả của phương pháp giảng dạy. Bên cạnh đó, cần đề ra 

các biện pháp để nâng cao tinh thần, trách nhiệm của GV trong các hoạt động liên quan 

nhằm đ y mạnh hiệu quả của hoạt động dạy - học và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo 

trong Nhà trường và báo cáo kết quả thực hiện về Hiệu trưởng trước n à  12/8/2016 (gửi 

qua Ph ng QLKH-KĐCL để tổng hợp). 

   i với GV ch  nhi m: Cần đ y mạnh công tác tuyên truyền để HSSV hiểu rõ tầm 

quan trọng của hoạt động khảo sát, tích cực tham gia và tham gia có trách nhiệm.  

  i với GV giảng dạy: Nghiên cứu kết quả khảo sát và lập kế hoạch tự điều chỉnh 

hoạt động giảng dạy trên cơ sở các tiêu chí, chỉ số đánh giá để góp phần nâng cao chất 

lượng đào tạo trong Nhà trường. 

2. Đố   ớ  Phòn  CTHSSV  à Đoàn trườn   

  i với phòng  THSSV: Có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm đưa 

hoạt động khảo sát vào trong đánh giá xếp loại rèn luyện của HSSV. 

  i với  oàn trường: Có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan đ y mạnh 

công tác tuyên truyền để HSSV hiểu rõ tầm quan trọng của hoạt động khảo sát, tích cực 

tham gia và tham gia có trách nhiệm. 

3. Đố   ớ  phòn  QLKH&KĐCL: Tiếp tục nghiên cứu cải tiến phiếu khảo sát, cách 

thức, quy trình khảo sát nhằm mang lại hiệu quả cao trong hoạt động khảo sát này./. 

 

 HIỆU TRƯ NG 

 

   

 

 N u  n Th nh Tâm 

Nơi nhận:  
- PHT (chỉ đạo); 

- Các Khoa; 

- Lưu: VT, P. QLKH&KĐCL. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Bản  câu h    hảo  át 

  

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA HỌC SINH - SINH VIÊN 

VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch s   24 /KH - T  N ngày  10/3/2016 c a Hi u trưởng          

Trường  ao đẳng nghề t nh Bình Thuận) 
 

Xin bạn vui l ng trả lời những câu hỏi sau đây. Những thông tin bạn cung cấp sẽ là cơ 

sở giúp Nhà trường cũng như đội ngũ giáo viên cải tiến và nâng cao chất lượng dạy - học. 

A. THÔNG TIN CHUNG 
Họ và tên giáo viên giảng dạy:  .............................................................................................  

Tên mô đun/môn học:  ...........................................................................................................  

Lớp:  ..................................................................... Khoa:  ......................................................  

Học kỳ: II  ............................................................ Năm học: 2015 - 2016 

B. NỘI DUNG KHẢO SÁT 

Hãy cho biết mức độ hài l ng của bạn với các nhận định từng vấn đề trong quá trình 

học tập mô đun/môn học sau bằng cách khoanh tr n hoặc đánh chéo vào các ô số tương 

ứng theo quy ước: 

1. Rất không hài lòng     2. Không hài lòng        3. Tạm hài lòng 

4. Khá hài lòng    5. Rất hài lòng 
 

STT NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ 

I. Hoạt  ộn  tổ chức lớp h c  à tác phon   ư phạm 

1 
Thời gian giảng dạy của buổi học bắt đầu và kết thúc 

đúng giờ 1 2 3 4 5 

2 
Giáo viên giảng dạy theo đúng thời khóa biểu, có thông 

báo trước khi thay đổi lịch học 1 2 3 4 5 

3 
Đề cương môn học/mô-đun, các tài liệu học tập được 

giới thiệu đầy đủ ngay từ  buổi học đầu tiên 1 2 3 4 5 

4 Giáo viên sử dụng thời gian trên lớp một cách hiệu quả 1 2 3 4 5 

5 
Giáo viên có thái độ tôn trọng và ứng xử đúng mực với 

HSSV 
1 2 3 4 5 

6 

Giáo viên nhiệt tình và có trách nhiệm trong giảng dạy, 

quản lý lớp học tạo được môi trường học tập tích cực, 

thân thiện   
1 2 3 4 5 

7 
Giáo viên quan tâm kết hợp giảng dạy với giáo dục đạo 

đức, ý thức tổ chức kỷ luật cho người học 1 2 3 4 5 

II. Hoạt  ộn    ản  dạ  

8 Nội dung mô đun/môn học được trình bày đầy đủ 1 2 3 4 5 

9 
Giáo viên trình bày mục đích, yêu cầu của từng bài học 

một cách rõ ràng 1 2 3 4 5 

10 
Nội dung từng bài học được Giáo viên trình bày rõ 

ràng, dễ hiểu và chính xác 1 2 3 4 5 
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STT NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ 

11 
Thường xuyên có sự liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn 

trong giảng dạy giúp người học hiểu bài nhanh 1 2 3 4 5 

12 
Giáo viên thường cập nhật và mở rộng kiến thức liên 

quan đến nội dung bài học  1 2 3 4 5 

13 

Giáo viên sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy theo 

hướng phát huy tính tự học, tự nghiên cứu và khuyến 

khích HSSV phát biểu hoặc đặt câu hỏi trong giờ học 
1 2 3 4 5 

14 
Giáo viên sử dụng hiệu quả các phương tiện hỗ trợ dạy-

học (bảng, máy chiếu, tranh ảnh, v.v) 1 2 3 4 5 

15 
Những thắc mắc liên quan mô đun/môn học của HSSV 

được Giáo viên giải đáp thỏa đáng  1 2 3 4 5 

16 
Giáo viên có nhận xét/góp ý bài tập và sửa bài kiểm tra 

của HSSV 1 2 3 4 5 

III. K ểm tr ,  ánh   á 

17 
Giáo viên sử dụng nhiều phương pháp nhằm đánh giá 

đúng quá trình học tập của HSSV 1 2 3 4 5 

18 
Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập khuyến 

khích phát triển các kỹ năng nghề nghiệp của HSSV 1 2 3 4 5 

19 
Kết quả học tập của HSSV được đánh giá chính xác, 

công bằng 
1 2 3 4 5 

20 
Cảm nhận chung của Em về chất lượng giảng dạy của 

môn học/mô đun này 1 2 3 4 5 

IV. Nhận  ịnh chun       áo    n  à mô  un/môn h c 

21 

Điều mà bạn THÍCH NHẤT trong HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY mô đun/môn 

học này? 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  
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Bạn có đề xuất gì đối với GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY mô đun/môn học này? 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 

 

 ảm ơn sự hợp tác c a bạn! 
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Phụ lục 2: Đ ểm bình quân 20 chỉ  ố c   23 GV 
Khoa Mã GV Phiếu I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 II.8 II.9 II.10 II.11 II.12 II.13 II.14 II.15 II.16 III.17 III.18 III.19 III.20 Tổng điểm Xếp loại 

CB-CNTT 013 35 4.80 4.80 4.71 4.66 4.57 4.49 4.40 4.66 4.51 4.51 4.29 4.11 4.37 4.63 4.63 4.40 4.29 4.40 4.60 4.49 90.32  ất tốt 

CB-CNTT 016 33 4.73 4.58 4.61 4.48 4.61 4.55 4.36 4.45 4.45 4.42 4.36 4.36 4.39 3.85 4.52 4.48 4.45 4.55 4.39 4.45 89.04 Tốt 

CB-CNTT 041 63 4.67 4.65 4.33 4.48 4.60 4.37 4.32 4.62 4.49 4.21 4.27 4.35 4.22 3.92 4.48 4.51 4.35 4.41 4.51 4.56 88.32 Tốt 

CB-CNTT 026 60 4.50 4.52 3.82 4.02 3.68 3.68 3.87 4.38 4.15 4.08 3.75 4.07 3.98 4.30 3.85 3.87 3.73 3.75 3.63 3.88 79.51 Tương đối 

DL-DV 017 36 4.89 4.97 4.75 4.67 4.72 4.81 4.58 4.81 4.72 4.64 4.61 4.75 4.50 4.19 4.67 4.86 4.53 4.72 4.83 4.69 93.91  ất tốt 

DL-DV 036 36 4.69 4.92 4.69 4.64 4.72 4.64 4.33 4.58 4.61 4.47 4.39 4.47 4.39 3.94 4.47 4.64 4.53 4.50 4.69 4.69 91.00  ất tốt 

DL-DV 024 57 4.44 4.60 4.25 4.44 4.56 4.47 4.16 4.25 4.16 4.07 4.11 3.96 4.05 4.02 4.14 4.23 4.00 3.93 4.05 4.23 84.12 Tốt 

DL-DV 061 35 4.60 4.51 4.37 4.46 4.57 4.51 4.23 4.37 4.11 3.91 3.91 3.77 3.94 3.74 4.23 4.14 3.97 3.94 4.34 4.34 83.96 Tốt 

DL-DV 057 52 4.46 4.35 4.42 4.12 4.50 4.29 4.17 4.13 4.17 4.08 4.15 4.10 3.83 3.69 4.31 4.40 3.90 3.87 4.38 4.23 83.55 Tốt 

DL-DV 045 41 4.24 4.24 4.05 3.68 4.32 4.20 4.22 3.85 4.02 4.02 4.07 4.00 4.07 4.02 4.05 4.20 3.88 4.02 4.22 4.20 81.57 Tốt 

DL-DV 063 81 4.44 4.46 3.85 3.85 4.33 4.20 3.93 3.95 3.94 3.96 3.91 3.86 3.88 4.10 4.10 4.35 3.85 3.79 4.00 3.95 80.70 Tốt 

DL-DV 058 14 4.71 4.43 4.07 4.07 3.79 4.36 4.00 4.00 4.21 3.93 3.79 3.79 3.79 4.00 3.79 4.21 3.71 3.64 3.79 3.64 79.72 Tương đối 

Kỹ thuật 050 14 4.71 4.71 4.71 4.64 4.93 4.79 4.79 4.43 4.57 4.50 4.50 4.50 4.64 4.57 4.71 4.57 4.64 4.50 4.43 4.71 92.55  ất tốt 

Kỹ thuật 055 11 4.55 4.82 4.64 4.73 4.73 4.82 4.45 4.45 4.45 4.45 4.55 4.36 4.36 4.64 4.64 4.64 4.27 4.27 4.64 4.64 91.10  ất tốt 

Kỹ thuật 025 26 4.85 4.77 4.42 4.73 4.81 4.62 4.50 4.46 4.85 4.27 4.42 4.38 4.19 4.31 4.46 4.42 4.31 4.04 4.58 4.27 89.66 Tốt 

Kỹ thuật 020 16 4.69 4.81 4.56 4.56 4.75 4.50 4.63 4.38 4.25 4.19 4.19 4.44 4.38 4.19 4.44 4.25 4.38 4.44 4.31 4.44 88.78 Tốt 

Kỹ thuật 028 20 4.20 4.35 4.15 4.40 4.30 4.30 4.30 4.35 4.45 4.20 4.30 4.50 4.35 4.25 4.30 4.35 4.15 4.35 4.35 4.30 86.20 Tốt 

Kỹ thuật 042 28 4.50 4.39 4.36 4.43 4.32 4.39 4.25 4.07 4.29 4.11 3.93 3.93 4.25 4.14 4.18 4.25 4.32 4.46 4.46 4.39 85.42 Tốt 

Kỹ thuật 075 55 4.35 4.33 4.02 4.27 4.15 4.20 4.16 4.25 4.04 4.00 3.89 3.98 4.04 3.91 4.15 4.24 4.05 4.09 4.18 4.15 82.45 Tốt 

Kỹ thuật 035 36 4.61 4.58 3.94 4.22 4.50 4.14 4.00 4.47 4.17 4.03 4.03 3.72 3.69 3.42 4.22 4.17 3.97 4.06 3.97 4.08 81.99 Tốt 

Kỹ thuật 001 47 4.64 4.53 3.77 3.96 4.34 4.23 4.17 3.89 4.06 3.79 3.94 4.09 4.15 3.77 3.85 3.74 3.89 3.91 4.02 4.00 80.74 Tốt 

Kỹ thuật 067 17 4.00 3.94 3.76 3.94 4.06 3.82 4.18 4.06 4.35 4.12 4.00 4.00 3.88 3.94 3.82 4.41 4.06 3.82 4.18 4.06 80.40 Tốt 

TG TG1 34 4.59 4.56 4.15 4.32 4.59 4.29 4.24 4.29 4.21 4.09 4.41 4.21 4.12 4.38 4.32 4.35 4.09 4.35 4.38 4.32 86.26 Tốt 

Grand Total 847 4.55 4.55 4.22 4.28 4.42 4.32 4.21 4.29 4.26 4.14 4.12 4.12 4.11 4.04 4.24 4.30 4.10 4.12 4.26 4.26 84.91 Tốt 

* Ghi chú: Kết quả có hiển thị tên sẽ được gửi trực tiếp đến các Trưởng Khoa. 
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