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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ  PHẠM KỸ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 

ĐỐI VỚI CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

I. Mục đích 

1. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chương trình đào tạo của Nhà trường bằng 

cách khảo sát sinh viên (SV) đang học, sinh viên tốt nghiệp và nhà tuyển dụng. 

2. Đối tượng sinh viên đang học: áp dụng với toàn bộ sinh viên hệ đại học chính qui. 

 Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên: định kỳ mỗi năm tổ 

chức 02 lần tại thời điểm cuối học kỳ. 

 Khảo sát sự hài lòng của sinh viên về chất lượng phục vụ của Nhà trường: định kỳ 

mỗi năm tổ chức 01 lần. 

3. Đối tượng sinh viên tốt nghiệp: áp dụng với sinh viên hệ đại học chính qui, định kỳ mỗi 

năm tổ chức 02 lần khảo sát tại thời điểm SV thực hiện các thủ tục để nhận bằng tốt 

nghiệp. 

4. Đối tượng nhà tuyển dụng: áp dụng đối với các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo hiện 

đang sử dụng sinh viên tốt nghiệp của Nhà trường; định kỳ tổ chức thống kê và phân 

tích dữ liệu 02 năm một lần theo từng ngành hoặc nhóm ngành đào tạo. 

5. Ngoài ra, có thể tổ chức lấy ý kiến nhà tuyển dụng khi có nhu cầu phục vụ cho những 

hoạt động không thường xuyên như: mở ngành đào tạo, tự đánh giá chương trình đào 

tạo, kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học v.v. 

II. Nội dung quy trình 

1. Lƣu trình  

Bƣớc Trình tự thực hiện Trách nhiệm 

1  

 

 
 Trưởng phòng ĐBCL 

 Trưởng phòng Quan hệ 

công chúng và doanh 

nghiệp (QHDN) 

2  

 

 

 Chuyên viên khảo sát 

3  

 

 

 Chuyên viên khảo sát 

4  

 

 

 

 

 Trưởng các đơn vị  

liên quan 

 Ban giám  hiệu 

Xử lý thông tin thu thập từ khách hàng 

Lập kế hoạch và thu thập thông tin từ 

khách hàng 

Chuyển kết quả phân tích đến  

các đơn vị liên quan 

Đề xuất, triển khai và phê duyệt 

các biện pháp cải tiến 
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2.  Mô tả chi tiết 

Bƣớc Trình tự thực hiện Trách nhiệm 

1  

Lên kế hoạch và thu thập thông tin từ khách hàng 

 Lập kế hoạch khảo sát khách hàng. 

 Xem xét mẫu phiếu thu thập thông tin, tương ứng 

với mỗi nhóm đối tượng khách hàng. 

 Gửi phiếu khảo sát đến khách hàng (trực tiếp, thư, 

mạng internet). 

 Thu thập thông tin từ khách hàng. 

 P.ĐBCL chịu trách nhiệm tổ chức thu thập ý kiến 

phản hồi của SV đang học và SV tốt nghiệp. 

 P.QHCC&DN (P.QHDN) chịu trách nhiệm tổ 

chức thu thập ý kiến phản hồi của các nhà tuyển 

dụng. 

 Trưởng phòng 

ĐBCL 

 Trưởng phòng  

 QHDN 

2  

Xử lý thông tin thu thập từ khách hàng 

 Xử lý, tổng hợp thống kê và phân tích các số liệu. 

 Viết báo cáo tổng kết đợt khảo sát.   

 Chuyên viên  

khảo sát 

3  

Chuyển kết quả phân tích đến các đơn vị liên 

quan. 

 Gửi kết quả thống kê và báo cáo tổng kết đến các 

đơn vị liên quan qua email và đăng trên website 

của P.ĐBCL/P.QHDN 

 Chuyên viên  

khảo sát  và Trưởng 

P.ĐBCL/QHDN 

4  

Đề xuất, triển khai và phê duyệt các biện pháp cải 

tiến 

 Đề xuất các biện pháp cải tiến. 

 

 Phê duyệt các biện pháp cải tiến. 

 

 Tổ chức thực hiện các biện pháp cải tiến nhằm 

nâng cao chất lượng giảng dạy và phục vụ của nhà 

trường, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng. 

 

 

 Trưởng các đơn vị  

liên quan 

 

 Ban giám hiệu 

 

 Trưởng các đơn vị 

liên quan 

 

  

III. Biểu mẫu kèm theo 

1. Biểu mẫu 1: Phiếu khảo sát ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy lý thuyết của 

giảng viên. 

2. Biểu mẫu 2: Phiếu khảo sát ý kiến của sinh viên về hoạt động hướng dẫn thực hành 

(thí nghiệm) của giảng viên. 

3. Biểu mẫu 3: Khảo sát sự hài lòng của sinh viên về chất lượng phục vụ của nhà 

trường. 

4. Biểu mẫu 4: Phiếu khảo sát sinh viên tốt nghiệp. 

5. Biểu mẫu 5: Phiếu khảo sát tìm hiểu mức độ đáp ứng nhu cầu công việc của SV tốt 

nghiệp ĐH SPKT TPHCM. 

   






