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TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 

VĂN PHÒNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 

 

BÁO CÁO 

KHẢO SÁT HÀI LÒNG GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN 

(Lần 2) 

 

1. Tổng số mẫu thu thập. 

Thu được 66/128 mẫu. Đạt 51,56%, giảm 0,78% so với lần 1. 

2. Kết quả điểm đánh giá trung bình của các tiêu chí. 

N= 66 

STT Tiêu chí đánh giá 
Mean 

(Lần 2) 

Mean 

(Lần 1) 

X1 
Trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy trực tuyến (máy tính, thiết bị ghi hình – 

ghi âm, bảng, bút, v.v…) 
8.29 7.63 

X2 Sự hỗ trợ của nhân viên kỹ thuật VPĐTQT 8.74 8.63 

X3 Sự hỗ trợ và cung cấp thông tin cho Giảng viên của VPĐTQT 8.59 7.96 

X4 
Thông tin cung cấp từ Phòng Đào tạo (hướng dẫn triển khai, TKB, cập 

nhật E-learning,...) 
7.98 6.96 

X5 Thời khóa biểu giảng dạy 8.02 6.90 

X6 Thời lượng giảng dạy trực tuyến 8.15 7.33 

X7 Sự thoải mái và tự tin trong quá trình giảng dạy 8.32 7.33 

X8 Thái độ và sự tích cực học tập của sinh viên 6.98 6.78 

X9 
Tương tác trực tuyến thông qua BKeL (chat, forum, Google Hangout 

Meet) 
7.73 7.27 

X10 Qui trình y tế, vệ sinh, an toàn phòng dịch 8.52 8.21 

Y Mức độ hài lòng của Thầy/Cô khi tham gia giảng dạy trực tuyến. 7.85 6.91 

 

Biểu đồ thể hiện giá trị trung bình của các tiêu chí ở 2 lần khảo sát giảng dạy trực tuyến. 
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3. Các tiêu chí Giảng viên quan tâm và ít quan tâm. 

Căn cứ vào kết quả phân tích dữ liệu hồi quy tuyến tính, các tiêu chí Giảng viên quan tâm và ít 

quan tâm ở lần 2 như sau: 

 

*Nhận xét: 

Nhìn chung mức độ hài lòng của Thầy/Cô khi tham gia giảng dạy trực tuyến HK192 – lần 

2 ở mức khá với điểm đánh giá trung bình đạt 7.85 tăng 13.6% so với lần 1. 

Căn cứ vào kết quả điểm đánh giá trung bình lần 2, có 02 tiêu chí được đánh giá thấp hơn các tiêu 

chí còn lại lần lượt là:  

• Thái độ và sự tích cực học tập của sinh viên: 6.98 tăng 2.95 % so với lần 1; 

• Tương tác trực tuyến thông qua BKeL (chat, forum, Google Hangout Meet): 7.73 tăng 6.33% 

so với lần 1; 

Tuy nhiên, thực tế 04 tiêu chí Thầy/Cô quan tâm nhiều nhất dựa theo số liệu khảo sát lần 2. 

• Sự thoải mái và tự tin trong quá trình giảng dạy; 

• Thái độ và sự tích cực học tập của sinh viên; 

• Trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy trực tuyến (máy tính, thiết bị ghi hình – ghi âm, bảng, 

bút v.v…) 

• Qui trình y tế, vệ sinh, an toàn phòng dịch. 

4. Kế hoạch cải thiện chất lượng giảng dạy trực tuyến cho các học kỳ sau 

Văn phòng Đào tạo Quốc tế (VPĐTQT) xin ghi nhận tất cả các ý kiến phản hồi rất giá trị của quý 

Thầy, Cô. VPĐTQT sẽ cập nhật và điều chỉnh quy trình thực hiện để có thể hỗ trợ quý Thầy, Cô tốt 

hơn, nhằm cải thiện chất lượng giảng dạy trực tuyến cho các học kỳ tiếp theo. 

Xin cảm ơn sự đóng góp ý kiến của quý Thầy Cô! 

 

Tổ Đảm bảo chất lượng – Văn phòng Đào tạo Quốc tế 

Quan tâm nhất Ít quan tâm 

• Sự thoải mái và tự tin trong quá trình 

giảng dạy  

• Thái độ và sự tích cực học tập của sinh 

viên  

• Trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy trực 

tuyến (máy tính, thiết bị ghi hình – ghi âm, 

bảng, bút v.v…) 

• Qui trình y tế, vệ sinh, an toàn phòng 

dịch. 

• Sự hỗ trợ của nhân viên kỹ thuật 

VPĐTQT 

• Sự hỗ trợ và cung cấp thông tin cho 

giảng viên của VPĐTQT 

• Thông tin cung cấp từ Phòng Đào tạo 

(hướng dẫn triển khai, TKB, cập nhật E-

learning,...) 

• Thời khóa biểu giảng dạy 

• Thời lượng giảng dạy trực tuyến 

• Tương tác trực tuyến thông qua BKeL 

(chat, forum, Google Hangout Meet) 


