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1. Đánh giá mức độ quan trọng của các yếu tố tác 
động đến chất lượng của trường ĐH
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1. Tầm nhìn, sứ mạng của trường

2. Chiến lược phát triển của nhà 
trường

3. Hệ thống quản lý của trường

4. Nguồn lực tài chính của trường

5. Cơ sở vật chất của trường

6. Chất lượng đội ngũ giảng viên 

7. Chất lượng đầu vào của sinh viên  

8. Hoạt động nghiên cứu khoa học

9. Chương trình đào tạo 

10. Hoạt động hợp tác quốc tế    

11. Hoạt động bảo đảm chất lượng 
giáo dục

Ít quan trọng

Quan trọng

Rất quan 
trọng



2. Cần làm gì

o Lãnh đạo, tầm nhìn, chiến lược

o Kế hoạch, lộ trình phù hợp

o Quy định, hướng dẫn, công cụ

o Sự tham gia của các bên liên quan, 
quyết tâm, đồng thuận

o Nâng cao nhận thức, năng lực

o Đội ngũ chuyên trách

o Nguồn lực tài chính, SCVC



3. Khó khăn

o Hê thống tổ chức, quản lý

o Hệ thống quy định hướng dẫn

o Chế độ đãi ngộ

o Nhận thức

o Năng lực

o Đội ngũ chuyên trách

o Nguồn lực: nhân lực, vật lực, tài lực



4. Kỳ vọng về khóa tập huấn
Được hiểu rõ hiện về các thuật ngữ trong bộ tiêu chuẩn, tiêu chí và một số gợi 

ý cho việc thu thập, đánh giá các tiêu chí

Hiểu rõ hơn về ĐBCLGD và có động lực để góp sức cùng nhà trường phát 

triển

Hiểu rõ hơn về Bảo đảm chất lượng của trường đại học. Những hoạt động cụ

thể của giảng viên để nâng cao công tác đảm bảo chất lượng của trươngf đhbl

trong thời gian tới.

Giải thích rõ các nội hàm của tiêu chuẩn, tiêu chí. Tư vấn cụ thể quy trình, lộ

trình công tác đảm ĐBCL mà trường ĐHBL cần thực hiện để tiến tới kiểm định

CSGD cũng như CTĐT

Có một cái nhìn toàn diện, đầy đủ về hệ thống Bảo đảm chất lượng. Kinh

nghiệm ở các trường đại học lớn từ đó xây dựng được hệ thống Bảo đảm chất

lượng cho trường Đại học Bạc Liêu, đáp ứng yêu cầu của nền giáo dục hiện

đại.

Giúp bản thân có những kế hoạch, định hướng để nâng cao chất lượng trong

giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Được chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn quy trình cụ thể, tài liệu tập huấn đầy

đủ, ngắn gọn, dễ hiểu.

Tập huấn và vận dụng thực hiện ngay.



Các yêu cầu cần thiết

oNhận thức

oQuyết tâm

oĐịnh hướng

oTổ chức, quản lý

oĐồng thuận, phối hợp

oNăng lực

oPhương pháp, Công cụ

oNguồn lực, Hỗ trợ

oKiên nhẫn



KINH NGHIỆM CỦA ĐHQG-HCM



1. Sự cam kết, ủng hộ và quyết tâm của lãnh
đạo ĐHQG-HCM, các Ban chức năng và các đơn
vị thành viên;

2. Sự phối hợp chặt chẽ trong toàn hệ thống;

3. Xác định chiến lược, kế hoạch, đề án phù hợp;

4. Ưu tiên phát triển hệ thống ĐBCL bên trong, chú
trọng hoàn thiện văn bản quản lý ở cả cấp
ĐHQG-HCM và cấp đơn vị thành viên;

5. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ
GV và SV đối với công tác ĐBCL;

BÀI HỌC KINH NGHIỆM ( ĐHQG-HCM)



BÀI HỌC KINH NGHIỆM (ĐHQG-HCM)

6. Đẩy mạnh đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực

7. Xây dựng bộ công cụ kiểm soát và quản lý chất
lượng tại từng đơn vị;

8. Nâng cao hiệu quả công tác tự đánh giá tại các
đơn vị thông qua các hoạt động tập huấn, tư
vấn;

9. Phát triển mối quan hệ hợp tác với các tổ chức
ĐBCL trong và ngoài nước.

10.Tất cả các hoạt động ĐBCL cần thực hiện trên
nền tảng cải tiến liên tục và văn hóa chất
lượng.



Yêu cầu đối với các bên liên quan

o Lãnh đạo (Tỉnh, Hội đồng trường, Ban 
GH)

n Định hướng, Chủ trương, Chính sách

o Quản lý ( Ban GH, Lãnh đạo Khoa/ 
phòng)

n Quy định, quy trình

o Triển khai ( GV, CNV)

n Giảng dạy, Nghiên cứu, Phục vụ cộng
đồng



Yêu cầu cụ thể đối với CTĐT

o Định hướng

n Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị

n Triết lý giáo dục (Mục tiêu, Phương thức, Vai
trò các bên liên quan)

o Thiết kế

n CĐR, Chương trình

o Triển khai

n Dạy/học, kiểm tra đánh giá

o Đánh giá/cải tiến

n Hệ thống bảo đảm chất lượng

o Điều kiện bảo đảm
n Con người, Tài chính, CSVC/thiết bị



YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH

Nguồn lực

o Tài chính

o Con người

Hệ thống

o Chính sách

o Hệ thống quản lý

o Văn hóa

v Mục tiêu rõ ràng

v Đồng thuận trong ý tưởng

v Thống nhất trong hành động



Hiệu quả hoạt động



Làm thế nào?
 NGUYÊN TẮC

• Rõ mục tiêu
• Từng bước chậm nhưng chắc
• Quan tâm đến bối cảnh
• Không cầu toàn

 NỘI LỰC CỦA HỆ THỐNG
• Tập huấn/tự đào tạo nâng cao năng

lực
• Phối hợp giữa các bên liên quan: 

Phòng/khoa/bộ môn/cá nhân
• Cần có người điều phối/chịu trách

nhiệm
 CÔNG CỤ

• Bộ tiêu chuẩn
• Biểu mẫu, Tài liệu hướng dẫn
• Hệ thống thông tin



 Bối cảnh và các yêu cầu của công tác BĐCL&KĐ
trong và ngoài nước;

 Tầm quan trọng của công tác BĐCL đối với
CSGD

 Mô hình ĐBCL theo AUN-QA;

 Kinh nghiệm triển khai BĐCL tại ĐHQG HCM

 Giới thiệu bộ tiêu chuẩn đánh giá cấp CSGD: cấu
trúc, nguyên tắc PDCA, thang đánh giá.

 Giới thiệu bộ tiêu chuẩn đánh giá cấp CTĐT

 Trao đổi & Thảo luận

NỘI DUNG



 Hiểu được tầm quan trọng của công tác ĐBCL tại
CSGD;

 Mô tả được Mô hình ĐBCL cấp CSGD, cấp CTĐT ;

 Mô tả được cấu trúc và tính logic của bộ tiêu chuẩn và
hiểu rõ nguyên tắc áp dụng bộ tiêu chuẩn;

 Xây dựng được kế hoạch triển khai ĐBCL cho đơn vị
(Trường, Khoa, Phòng)

CHUẨN ĐẦU RA



Một số thuật ngữ

Việt

o Mạng lưới các trường đại học
ASEAN

o Chương trình đào tạo

o Chương trình dạy học

o Bảo đảm chất lượng (BĐCL)

o BĐCL bên trong

o BĐCL bên ngoài

o Đánh giá

o Kiểm định

o Các bên liên quan

o Chuẩn đầu ra

o Kiến tạo thống nhất

Anh

o ASEAN University 
Network (AUN)

o Program

o Curriculum

o Quality Assurance (QA)

o Internal QA (IQA)

o External QA (EQA)

o Assessment

o Accredit

o Stakeholders

o Learning outcomes

o Constructive Alignment



Hướng đến văn hóa chất lượng

o Biết  Hiểu  Vận dụng  Phân tích  Đánh giá 
Tổng hợp  Sáng tạo

o Why  (What, Where, When)  Who  How



Hướng đến văn hóa chất lượng



KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ BĐCL&KĐCL;
BỐI CẢNH VÀ CÁC YÊU CẦU CỦA 

CÔNG TÁC BĐCL&KĐCL  



NỘI DUNG

o KHÁI NIỆM CƠ BẢN

n Chất lượng

n Bảo đảm chất lượng

n Khung bảo đảm chất lượng

n Tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng

o BỐI CẢNH VỀ BĐCL

n ASEAN

n AUN

n Việt Nam



Xu hướng giáo dục đại học

o Tinh hoa  đại chúng

o Nguồn lực công hạn chế

n Tăng số lượng trường ngoài công lập

n Tăng độ tự chủ cho các trường công lập

n Quản lý CSGD đại học như quản lý công
ty/doanh nghiệp

 Tăng trách nhiệm giải trình

n Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong
(Internal QA)

n Hệ thống kiểm định chất lượng (External 
QA)
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Xu hướng giáo dục đại học

o Khoa học, kỹ thuật, CNTT phát triển nhanh

o Thị trường lao động thay đổi nhanh (Đa dạng, Khó tiên
đoán)

o Xu hướng toàn cầu hóa, quốc tế hóa, liên kết

 Triết lý giáo dục thay đổi: 

 Học tập suốt đời, kiến tạo, kết nối

 Tiếp cận giáo dục thay đổi: 

 Người học là trung tâm, Học tập chủ động

 Năng lực > Nội dung

 Tư duy > Kiến thức

 Phương thức dạy và học:

n Thuyết giảng  Hướng dẫn + tương tác, học tập qua trải
nghiệm, cá nhân hóa hoạt động học tập.

n Ứng dụng công nghệ: Cách mạng công nghiệp 4.0  Giáo
dục 4.0  Học tập kết nối đa phương tiện 26



Từ Giáo dục hướng nội dung 

Content-Based Education

 Giáo dục hướng đầu ra -
Outcomes-based Education (OBE)

n OBC: Outcomes-based Curriculum

n OBTL: Outcomes-based Teaching & 
Learning

n OBA: Outcomes-based Assessment

Xu hướng giáo dục đại học



Tình huống có vấn đề

o Ta đang ở đâu?: Định hướng? Mô hình?

o Chất lượng của ta như thế nào?

n Giáo dục Việt Nam

n Giáo dục ĐH Việt Nam

n Trường ĐH Bạc Liêu

n Cá nhân giảng viên



Chất lượng Giáo dục đại học?



Khái niệm chất lượng GDĐH

• Sự vượt trội, xuất sắc • Ngưỡng tối thiểu

• Sự hài lòng khách hàng

• Sự phù hợp với mục tiêu

• Giá trị gia tăng

• Đáng giá đồng tiền



Nhận xét

o Chất lượng trong GDĐH là khái niệm đa 
chiều, khó xác định chính xác

o Khi bàn về chất lượng và ĐBCL, mọi
người cần hiểu rõ và phải sử dụng chung 
một khái niệm về chất lượng

o Chất lượng GDĐH quan hệ với nhiều bên 
liên quan

o Chất lượng - khái niệm động. Theo quá 
trình, các quan điểm về chất lượng sẽ 
thay đổi.



TT 12 /2016/TT-BGDĐT

o “Chất lượng giáo dục” là sự đáp ứng 
mục tiêu đề ra của cơ sở giáo dục, 
đáp ứng các yêu cầu của Luật giáo 
dục, Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật giáo dục và Luật giáo
dục đại học, phù hợp với nhu cầu sử
dụng nhân lực cho sự phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương và cả
nước.



BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

Khái niệm cơ bản



UNESCO GLOSSARY OF QA

An ongoing, continuous process of evaluating (assessing, 
monitoring, guaranteeing, maintaining, and improving) the 
quality of a higher education system, institutions, or
programmes. 

As a regulatory mechanism, quality assurance focuses on both 
accountability and improvement, providing information and 
judgments (not ranking) through an agreed upon and consistent 
process and well-established criteria 

Quality assurance activities depend on the existence of the
necessary institutional mechanisms preferably sustained by a 
solid quality culture

Quality assurance varies from accreditation, in the sense 
that the former is a prerequisite for the latter 

Quá trình liên tục

Đánh giá, giám sát, bảo đảm, duy trì, cải thiện

Cơ chế pháp lý

Trách nhiệm giải trình, cải thiện, cung cấp thông tin, 

Quy trình nhất quán, Tiêu chí tốt

Văn hóa chất lượng



Hệ thống Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học

Bảo đảm chất lượng 
bên ngoài

(EQA)
• Kiểm toán (Audit)

Nâng cao chất lượng
Hướng đến cải tiến liên tục & 

Nâng cao chất lượng

Bảo đảm chất lượng bên trong
(IQA)

• Giám sát
• Tự Đánh giá (Self Assessment)
• Cải thiện

Đánh giá
(Assessment) 

Kiểm định
(Accreditation)

Sự lãnh đạo hiệu quả và văn hóa chất lượng bền vững

Source: Johnson Ong Cheebin, Overview of Institutional Quality Assurance, 1/2014

Hệ thống bảo đảm chất lượng GDĐH
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Bối cảnh BĐCL tại Việt Nam

o BĐCL và KĐCL được quy định trong Luật giáo dục

o Khung trình độ quốc gia Việt Nam tương thích 
Khung tham chiếu của ASEAN được ban hành.

o Công tác BĐ và KĐCLGD trong nước ngày càng 
được quan tâm:

n KĐCLGD được khẳng định là giải pháp quan 
trọng nhất cho việc đảm bảo, nâng cao CLGD

n Kết quả KĐCLGD là một trong những tiêu chí
quan trọng cho phân tầng, xếp hạng, công
nhận cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc
gia, xác định mức độ tự chủ, làm căn cứ cho
đầu tư…



LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2012

o Luật số 08/2012/QH13, Ngày 18/6/2012,  kỳ họp thứ 
3, Quốc hội Khóa XIII 
n 12 chương, 73 điều
n Chương VII: Bảo đảm chất lượng và kiểm định 

chất lượng giáo dục đại học (5 điều)
o Điều 49. Mục tiêu, nguyên tắc và đối tượng 

kiểm định chất lượng giáo dục đại học
o Điều 50. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại 

học trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục đại 
học 

o Điều 51. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo 
dục đại học về kiểm định chất lượng giáo dục 
đại học

o Điều 52. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục 
o Điều 53. Sử dụng kết quả kiểm định chất lượng 

giáo dục đại học



Luật GDĐH mới (2018)

Luật 2012

o Điều 49. Mục tiêu, 
nguyên tắc và đối tượng 
kiểm định chất lượng giáo 
dục đại học 

o Điều 50. Trách nhiệm 
của cơ sở giáo dục đại học 
trong việc đảm bảo chất 
lượng giáo dục đại học

o Điều 52. Tổ chức kiểm 
định chất lượng giáo dục 

Luật 2018

o Điều 49. Bảo đảm chất 
lượng giáo dục đại học; 
mục tiêu, nguyên tắc và
đối tượng kiểm định chất
lượng giáo dục đại học

o Điều 50. Trách nhiệm 
của cơ sở giáo dục đại học 
trong việc bảo đảm chất 
lượng giáo dục đại học 

o Điều 52. Tổ chức kiểm 
định chất lượng giáo dục



Điều 49 (mới)

o 1. Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học là quá trình 
liên tục, mang tính hệ thống, bao gồm các chính 
sách, cơ chế, tiêu chuẩn, quy trình, biện pháp nhằm 
duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại học. 

o 2. Hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục đại học 
bao gồm hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong và 
hệ thống bảo đảm chất lượng bên ngoài thông qua 
cơ chế kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

o 3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 
chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo 
dục đại học và yêu cầu tối thiểu để thực hiện 
chương trình đào tạo; tiêu chuẩn đánh giá chất 
lượng, quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng 
giáo dục đại học.



Điều 50 (mới) 
Trách nhiệm của CSGDĐH trong việc BĐCL GDĐH

1. Xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục 
bên trong cơ sở giáo dục đại học phù hợp với sứ mạng, mục tiêu và 
điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục đại học.

2. Xây dựng chính sách, kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục đại 
học.

3. Tự đánh giá, cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo; định kỳ đăng 
ký kiểm định chương trình đào tạo và kiểm định cơ sở giáo dục đại 
học. 

o Cơ sở giáo dục đại học không thực hiện kiểm định chương trình 
theo chu kỳ kiểm định hoặc kết quả kiểm định chương trình 
không đạt yêu cầu phải cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, 
bảo đảm cho người học đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình 
đào tạo. Sau 02 năm, kể từ ngày giấy chứng nhận kiểm định 
chất lượng đào tạo hết hạn hoặc từ ngày có kết quả kiểm định 
không đạt yêu cầu, nếu không thực hiện kiểm định lại chương 
trình hoặc kết quả kiểm định lại vẫn không đạt yêu cầu thì cơ sở 
giáo dục đại học phải dừng tuyển sinh đối với chương trình đào 
tạo đó và có biện pháp bảo đảm quyền lợi cho người học.



Điều 50 (mới) 
Trách nhiệm của CSGDĐH trong việc BĐCL GDĐH

4. Duy trì và phát triển các điều kiện bảo đảm chất 
lượng đào tạo, bao gồm đội ngũ giảng viên, cán bộ quản 
lý, nhân viên; chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu 
giảng dạy, học tập; phòng học, phòng làm việc, phòng 
thí nghiệm, thư viện, hệ thống công nghệ thông tin, cơ 
sở thực hành; nguồn lực tài chính, ký túc xá và cơ sở 
dịch vụ khác.

5. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất 
lượng giáo dục đại học theo kế hoạch bảo đảm chất 
lượng giáo dục đại học; công bố công khai điều kiện bảo 
đảm chất lượng đào tạo, kết quả đào tạo, nghiên cứu 
khoa học và phục vụ cộng đồng, kết quả đánh giá và 
kiểm định chất lượng trên trang thông tin điện tử của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, của cơ sở giáo dục đại học và 
phương tiện thông tin đại chúng.”.



 BĐCL là nhiệm vụ, là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi cơ
sở giáo dục;

 BĐCL không chỉ phục vụ hoạt động đánh giá ngoài mà
còn là hoạt động thường xuyên nhằm duy trì, cải tiến và
nâng cao chất lượng các lĩnh vực hoạt động tại cơ sở
giáo dục;

 Các CSGD phải công bố công khai các điều kiện BĐCL
các hoạt động của nhà trường.

 Các CSGD chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục khi
có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục.

 Kết quả KĐCL được sử dụng:
 Hỗ trợ đầu tư, giao nhiệm vụ; 

 Là căn cứ để Nhà nước và xã hội giám sát hoạt động của cơ 
sở giáo dục đại học.

Tầm quan trọng của công tác BĐCL , KĐCL 



Kế hoạch kiểm định giai đoạn
2017 - 2020



CV số 118/KH-BGDĐT ngày 23/02/2017 
v/v kế hoạch triển khai công tác kiểm định đối với CSGD ĐH, Trường CĐSP và Trung cấp SP năm 2017



CV số 118/KH-BGDĐT ngày 23/02/2017 
v/v kế hoạch triển khai công tác kiểm định đối với CSGD ĐH, Trường CĐSP và Trung cấp SP năm 2017

4/7/2017

4/7/2017



BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

Các Mô hình



HOẠT ĐỘNG NHÓM

Hãy mô tả  những yếu tố quyết định 

chất lượng của Cơ sở giáo dục 

o Xác định mối liên hệ giữa các yếu tố. 

o Xác định yếu tố nào là quan trọng nhất? Nêu lý 
do.

Trình bày dưới dạng

1. Bảng

2. Hình vẽ

3. Sơ đồ (Mindmap)

Thời gian chuẩn bị: 20 phút

Trình bày: 2 phút/nhóm

Làm trên giấy A3 hoặc vẽ trên máy tính



Baldrige Performance Excellence Framework



Mô hình AUN-QA BĐCL cấp Trường

Sứ mạng

Mục tiêu

Tầm nhìn

Kế hoạch
chính sách

Quản lý

Nhân lực

Ngân sách

Hoạt động   
đào tạo

Nghiên cứu

Phục vụ
xã hội

T
H
À
N
H

Q
U

Ả

Sự hài lòng của các bên liên quanSự hài lòng của các bên liên quan

ĐBCL & Đối sánh quốc gia/quốc tếĐBCL & Đối sánh quốc gia/quốc tế



BỐI CẢNH KHU VỰC VỀ
BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG



Cộng đồng ASEAN
Association of South East Asian Nations

o 10 countries

o 600 Milions
People

One Vision, One Identity, One Community



Mục tiêu của AEC : Cộng đồng ASEAN gắn kết và
hỗ trợ nhau cùng phát triển.

- Tạo điều kiện cho sự dịch chuyển tự do của nguồn
nhân lực chất lượng cao (MRAs)

- Chuẩn mực thống nhất về chất lượng đào tạo
(AQRF)

- Trao đổi sinh viên (ACTS) 

- Đảm bảo chất lượng (AQAF)

52

CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC)



AQAF (Khung bảo đảm chất lượng ASEAN)

53

10 nguyên lý về
các cơ quan
kiểm định

10 nguyên lý về
tiêu chuẩn và
quy trình kiểm
định

10 nguyên lý về
hệ thống bảo
đảm chất lượng
bên trong

10 nguyên lý về
khung trình độ
quốc gia



3. AQAF Principles of Institutional Quality Assurance

o 3.1. The institution has a primary responsibility for quality.

o 3.2. Quality assurance promotes the balance between institutional 
autonomy and public accountability.

o 3.3. Quality assurance is a participatory and cooperative process across 
all levels incorporating involvement of academic staff, students, and other 
stakeholders.

o 3.4. A quality culture underpins all institutional activities including 
teaching, learning, research, services and management.

o 3.5. A structured and functional internal quality assurance system with 
clearly defined responsibilities is established.

o 3.6. The quality system is promulgated and supported by the top 
management to ensure effective implementation and sustainability.

o 3.7. Sufficient resources for establishing and maintaining an effective 
quality system within the institution should be provided.

o 3.8. The institution should have formal mechanisms for approval, periodic 
review and monitoring of programmes and awards.

o 3.9. Quality is regularly monitored and reviewed for purposes of 
continuous improvement at all levels.

o 3.10. Relevant and current information about the institution, its 
programmes, achievements, and quality processes is accessible to public.



3. Nguyên lý về Bảo Đảm Chất lượng bên trong

o 3.1. Cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm chính đối với vấn đề chất lượng.

o 3.2. Việc bảo đảm chất lượng nhằm thúc đẩy sự cân bằng giữa quyền tự 
chủ cấp cơ sở giáo dục và trách nhiệm giải trình với cộng đồng.

o 3.3. Việc bảo đảm chất lượng là một quy trình mang tính tham gia và 
cộng tác xuyên suốt tất cả các cấp bậc, bao hàm sự liên quan của các 
cán bộ giáo dục, sinh viên và các bên liên đới khác.

o 3.4. Một nền văn hóa chất lượng sẽ củng cố cho tất cả các hoạt động cấp 
cơ sở giáo dục khác, bao gồm giảng dạy, học tập, dịch vụ và quản lý.

o 3.5. Thành lập một hệ thống bảo đảm chất lượng có hệ thống và hoạt 
động hiệu quả, với các trách nhiệm được xác định rõ ràng.

o 3.6. Hệ thống chất lượng được ban hành và hỗ trợ bằng hệ thống quản lý 
hàng đầu nhằm đảm bảo công tác triển khai và duy trì được hiệu quả.

o 3.7. Cần cung cấp các nguồn lực đầy đủ cho việc thành lập và duy trì hệ 
thống chất lượng hiệu quả trong cơ sở giáo dục.

o 3.8. Cơ sở giáo dục cần có các thể chế chính quy cho việc xét duyệt, 
kiểm tra định kỳ và theo dõi các chương trình, giải thưởng.

o 3.9. Chất lượng được theo dõi và kiểm tra thường xuyên nhằm mục đích 
cải thiện liên tục tại tất cả các cấp bậc.

o 3.10. Công khai các thông tin có liên quan hiện có về cơ sở giáo dục, các 
chương trình, thành tựu của cơ sở giáo dục và các quy trình chất lượng.



ASEAN University Network
The 4th ASEAN Summit, 

Charter of the ASEAN University
Network 

Agreement on the Establishment
of the ASEAN University Network

ASEAN Sectoral Ministerial 
Body



Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN)

30 thành viên chính thức, 3 đại diện từ Việt Nam
• VNU-HN
• VNU-HCM
• Cần Thơ University



KHUNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG
AUN-QA

 



Cơ sở của Khung bảo đảm chất lượng AUN-QA
QLCL tổng thể (Total Quality Management)

o Sự tham gia của tất cả mọi người trong tổ chức.

o Luôn bảo đảm và nâng cao sự đáp ứng khách hàng

o Luôn cải tiến chất lượng để làm hài lòng khách hàng.

o Tập trung tìm nguyên nhân của sự không phù hợp trong hệ
thống – để ngăn ngừa sự tái diễn khuyết điểm.

o Thực hiện PDCA (Plan – Do - Check – Action) .

o Kiểm soát 4M:

n Men     : Con người

n Method: Phương Pháp

n Material: Nguyên liệu

n Machine: Thiết bị

 



TQM (Total Quality Management)



EFQM (European Framework for QM)



HEQM (Higher Education QM)
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AUN-QA FRAMEWORK



AUN-QA FRAMEWORK– INSTITUTIONAL

Source: AUN QA Network



Mô hình BĐCL cấp Trường

Sứ mạng

Mục tiêu

Tầm nhìn

Kế hoạch 
chính sách

Quản lý

Nhân lực

Ngân sách

Hoạt động
đào tạo

Nghiên cứu

Phục vụ
xã hội

T
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H
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U

Ả

Sự hài lòng của các bên liên quanSự hài lòng của các bên liên quan

ĐBCL & Đối sánh quốc gia/quốc tếĐBCL & Đối sánh quốc gia/quốc tế



INTERNAL  QA 



Mô hình hệ thống BĐCL bên trong

Đảm bảo chất lượng bên trong

Các công cụ
giám sát

Các công cụ
đánh giá

Các quy trình
ĐBCL chuyên

biệt

Các công cụ 
ĐBCL chuyên 

biệt

Rà soát

Đánh giá GV               
do SV thực

hiện

Đánh giá môn 
học và CTĐT

Đánh giá kết quả
nghiên cứu

Đánh giá các
dịch vụ phục

vụ SV

ĐBCL việc
đánh giá SV

Đội ngũ
ĐBCL 

ĐBCL cơ sở vật chất, 
thiết bị

ĐBCL công tác 
hỗ trợ SV

Phân tích
SWOT          

(tự đánh giá)

Kiểm toán nội 
bộ/đồng nghiệp

Hệ thống

thông tin

Sổ tay chất
lượng

Tiến trình học
tập của SV

Phản hồi từ thị
trường lao động và

cựu SV

Tỷ lệ lên lớp                   
Tỷ lệ bỏ học

Hiệu quả                
nghiên cứu



AUN-QA FRAMEWORK– PROGRAMME



Mô hình BĐCL cấp chương trình

Nhu cầu của các bên liên quan

ĐBCL và đối sánh quốc gia, quốc tế

Mô tả
CTĐT

Cấu trúc
& Nội dung

CTĐT

Kiểm tra,

Đánh giá
SV

Chất lượng
Giảng viên

Chất lượng
Đội ngũ 

cán bộ hỗ trợ

Chất lượng
Sinh viên &
Hỗ trợ SV

Cơ sở hạ tầng
& Trang 
thiết bị

Nâng cao chất lương

Đầu ra

Kết quả

học tập

mong
đợi

T
h
à
n
h

Q
u
ả

Phương thức
Dạy và Học



Khung BĐCL về Nghiên cứu (Research QA)



Khung BĐCL về phục vụ cộng đồng (Service QA)
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Bộ tiêu chuẩn AUN-QA

Strategic
QA 

(Institutional)

Systemic QA
(Internal QA System)

Functional QA
(Education, Research and 

Service)

Institutional QA 
Assessment 
commencing

Jan 2017

Programme QA 
Assessment since 

2007



AUN-QA Standards at Institutional Level
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PDCA Principle



AQAF

ESGBaldrige

AUN-QA

A Transnational QA 
Framework

Sự tương thích của bộ tiêu chuẩn AUN-QA với 
các tiêu chuẩn BĐCL trên thế giới. 



Alignment of AUN-QA at Institutional Level
with Principle 3 (IQA) of AQAF
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Alignment of AUN-QA at Institutional Level
with ESG 2015 (Part 1 - IQA)
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ESG 2015 (Part 1 - IQA)
1.1 Policy for quality assurance
1.2 Design and approval of programmes
1.3 Student-centred learning, teaching and assessment
1.4 Student admission, progression, recognition and 

certification
1.5 Teaching staff
1.6 Learning resources and student support
1.7 Information management
1.8 Public information
1.9 On-going monitoring and periodic review of 

programmes
1.10 Cyclical external quality assurance



Alignment of AUN-QA at Institutional Level
with ESG 2015 (Part 1 - IQA)
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Alignment of AUN-QA at Institutional Level with Baldrige Performance 
Excellence Framework (Education – 2015/16)
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Baldrige Performance Excellence Framework



Category Point Values

Baldrige Performance Excellence Framework

1 Leadership 120

2 Strategic Planning    85

3 Customer and Market Focus                85

4 Measurement, Analysis, and                90

Knowledge Management

5 Human Resource Focus   85

6 Process Management                85

7 Business Results  450

TOTAL POINTS             1000



Alignment of AUN-QA at Institutional Level with Baldrige 
Performance Excellence Framework (Education – 2015/16)
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Minh chứng thành công của 
việc áp dụng khung BĐCL 
AUN-QA





Số chương trình được đánh giá bởi AUN-QA



Số CSGD được đánh giá bởi AUN-QA



SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN LIÊN KẾT

2013 2014 2015 2016 2017 2018

AUN-QA Associate Member 2 13 22 38 57 67
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AUN-QA Associate Member



Đến 4/2019: có 118 thành viên liên kết  (VN: có 36 đơn vị)

THÀNH VIÊN LIÊN KẾT TỪ VIỆT NAM

1. Đại học Đà Nẵng
2. Trường Đại học SP Kỹ thuật Tp.HCM
3. Trường Đại học Y tế Công cộng
4. Trường Đại học Thái Nguyên
5. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
6. Học viện Nông nghiệp Việt Nam
7. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
8. Đại học Huế
9. Trường Đại học Kinh tế TPHCM
10. Trường Đại học thủy lợi
11. Trường Đại học Nông lâm

12.Trường Đại học Ngoại thương
13.Trường Đại học Hoa Sen
14.Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM
15.Trường Đại học Công nghiệp
16.Trường Đại học Lạc Hồng
17.Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
18.Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

19. Trường Đại học FPT
21. Trường Đại học Công nghiệp thực
phẩm
22. Trường Đại học Vinh
23. Trường Đại học Tôn Đức Thắng



HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ
BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG



BỘ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CẤP TRƯỜNG (Cũ)
(Văn bản 06/VBHN-BGDĐT Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường ĐH)
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Bộ tiêu chuẩn ĐGCL GDĐH Việt Nam

Strategic
QA 

(Institutional)

Systemic QA
(Internal QA System)

Functional QA
(Education, Research and 

Service)

Institutional QA 
Assessment 
commencing

Jan 2017

Programme QA 
Assessment since 

2007

TT 04/2016/TT-BGDĐT TT 12/2017/TT-BGDĐT



vThông tư 04/2016/TT-BGDĐT, ngày 14/3/2016  
về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình 
đào tạo (áp dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá cấp 
CTĐT AUN) – cùng các công văn hướng dẫn sử 
dụng bộ tiêu chuẩn, TĐG và ĐGN: 1074, 1075, 
1076).

vThông tư số 12/2017-TT BGDĐT ban hành quy 
định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại 
học (áp dụng bộ tiêu chuẩn ĐGCL cấp trường của 
AUN ,ngày 19/5/2017 – cùng với các công văn 
hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chuẩn, TĐG và ĐGN: 
766,767,768).

 Bộ tiêu chuẩn ĐGCL GDĐH Việt Nam



BỘ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CẤP CSGD
(12/2017/TT-BGDĐT Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học )

Trên cơ sở tiêu chuẩn AUN-QA: 25 Tiêu chuẩn, 111 tiêu chí



BỘ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CẤP CHƯƠNG TRÌNH
(04/2016/TT-BGDĐT Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ GDĐH)

Trên cơ sở bộ tiêu chuẩn AUN-QA: 11 Tiêu chuẩn, 50 tiêu chí

Nhu cầu của các bên liên quan

ĐBCL và đối sánh quốc gia, quốc tế

2. Mô tả
CTĐT

3. Cấu trúc
& Nội dung

CTĐT

5. Kiểm
tra,Đánh giá
SV

6. Chất
lượng

Giảng viên

7. Chất lượng
Đội ngũ 

cán bộ hỗ trợ

8. Chất lượng
Sinh viên &
Hỗ trợ SV

9. Cơ sở hạ
tầng

& Trang 
thiết bị

10. Nâng cao chất lương

11. Đầu ra

1. Kết quả

học tập

mong
đợi

T
h
à
n
h

Q
u
ả

4. Phương thức
Dạy và Học



Cấp CSGD

TT
62 /2012/TT-
BGDĐT

28/12/
2012

Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định
chất lượng giáo dục trường đại học, cao
đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

TT
12/2017/TT-
BGDÐT

19/05/
2017

Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở 
giáo dục đại học

CV
766/ QLCL-
KĐCLGD

20/4/20
18

Hướng dẫn TĐG cơ sở giáo dục đại học

CV
767/ QLCL-
KĐCLGD

20/4/20
18

Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục

đại học

CV
768/ QLCL-
KĐCLGD

20/4/20
18

Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn
đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học



Cấp CTĐT

TT
38/2013/TT-
BGDĐT

29/11/
2013

Ban hành Quy định về quy trình và 
chu kỳ KĐCL CTĐT của các trường 
ĐH, CĐ và TCCN

TT
04/2016/TT-
BGDĐT

14/3/
2016

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng
chương trình đào tạo các trình độ
của giáo dục đại học

CV
1074/KTKĐC
LGD-KĐĐH

28/6/
2016

Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu
chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT
các trình độ của GDĐH

CV
1075/KTKĐC
LGD-KĐĐH

28/6/
2016

Hướng dẫn tự đánh giá chương
trình đào tạo

CV
1076/KTKĐC
LGD-KĐĐH

28/6/
2016

Hướng dẫn đánh giá ngoài chương
trình đào tạo



NGUYÊN LÝ PDCA TRONG BỘ TIÊU CHUẨN 

CHẤT 
LƯỢNG

Act (cải tiến)

 Điều chỉnh
 Bổ sung

Plan (Chuẩn bị)

 Quy định
 Quy trình
 Kế hoạch

Check (kiểm tra)

 Kiểm tra
 Đánh giá

Do (Triển khai)

 Thực hiện
 Hỗ trợ



TẠI ĐHQG-HCM

Kinh nghiệm triển khai ĐBCL



Khó khăn – Thách thức

 Hệ thống đang trong quá trình cấu trúc

 Tâm lý ngại thay đổi

 Thiếu chính sách, hướng dẫn về ĐBCL

 Thiếu am hiểu chung về ĐBCL

 Thiếu chuyên gia ĐBCL

 Nguồn lực tài chính hạn chế



Thuận lợi

o Sự quyết tâm và tầm nhìn xa của
lãnh đạo

o Sự hỗ trợ từ AUN-QA



TÓM TẮT QUÁ TRÌNH BĐCL TẠI ĐHQG-HCM
(1999-2017)



Các bước triển khai ĐBCL

o Thiết lập hệ thống ĐBCL

o Tạo hành lang pháp lý:quy định, quy chế

o Nâng cao nhận thức và năng lực về ĐBCL

n Tập huấn

n Tài liệu hướng dẫn

o Thực hiện tự đánh giá với lộ trình phù hợp

o Hỗ trợ hiệu quả

n Chuyên môn

n Nguồn lực

o Thực hiện đánh giá ngoài

n Nội bộ

n AUN-QA



Hệ thống Đảm bảo chất lượng ĐHQG-HCM

Bộ phận ĐBCL 
cấp trường

HỘI ĐỒNG 
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

GIÁO DỤC

Trung tâm Khảo thí
và ĐGCLĐT

Bộ phận ĐBCL 

cấp trường

Bộ phận ĐBCL 
cấp trường

Ra quyết định
Xây dựng kế hoạch
chiến lược ĐBCL

Điều phối, giám sát và
thúc đẩy ĐBCL

Tư vấn, hỗ trợ, 
thúc đẩy, triển 

khai ĐBCL

Tư vấn, hỗ trợ, 
thúc đẩy, triển

khai ĐBCL

Tư vấn, hỗ trợ, 
thúc đẩy, triển

khai ĐBCL



Quy chế ĐBCL

HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÝ

Quy định ĐGCL

Đơn vị

Nhóm văn bản, tài liệu

Cơ cấu, hệ

thống ĐBCL 

của đơn vị

Thu thập ý 

kiến phản hồi

các bên liên

quan

Xây dựng và

điều chỉnh

chương trình

đào tạo

Đánh giá

chất lượng

cấp CTĐT 

Đánh giá

chất lượng

cấp CSGD 

Sổ tay

đảm bảo

chất lượng

Trường ĐH KHXH&NV x x x x x

Trường ĐH BK x x x x x x

Trường ĐH KT-L x x x x x

Trường ĐH CNTT x x x

Trường ĐH KHTN x x x x x x

Trường ĐH QT x x x x x x

Viện MT&TN x x x x x

b. Văn bản ĐBCL tại đơn vị

a. Văn bản ĐBCL Cấp ĐHQG-HCM



STT Đơn vị

Số

lượng

1 Trường ĐH Bách khoa 27

2 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 16

3

Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân

văn 27

4 Trường ĐH Quốc tế 8

5 Trường ĐH Kinh tế- Luật 10

6 Trường ĐH Công nghệ Thông tin 12

7 Viện Môi trường và Tài nguyên 8

8 Khoa Y 12

9 Các đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM 32

NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐBCL

vMỗi cán bộ ít nhất: 2 đợt
tập huấn/năm

v150 cán bộ hoàn thành
khóa đào tạo KĐV
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Đánh giá cấp ĐHQG-HCM (64 CT) Đánh giá ngoài chính thức AUN-QA (45 CT)

Bộ tiêu chuẩn
kiểm định

Số lượng CTĐT 
đạt chuẩn

ABET 2
CTI 7

FIBAA 1
ACBSP 1
AMBA 1
IACBE 1

Tổng số 13

o Tháng 12/2018: Trường Đại học
Quốc tế kiểm định 03 CT theo ABET

64
CT 

Nội bộ

45
CT 

AUN-QA

13 CT 
Chuẩn

QT

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CẤP CTĐT

Từ 2016, đánh giá
CTĐT bậc thạc sĩ: 
 07 CTĐT đánh

giá cấp ĐHQG-
HCM

 03 CTĐT đánh
giá chính thức
theo AUN-QA



45

67

168

54

14 13

 ĐHQG-HCM (45 CT)

Các trường ĐH khác tại Việt Nam (67 CT)

 Indonesia (168 CT)

Philippines (54 CT)

 Malaysia (14 CT)

Thailand (13 CT)

Số CTĐT được đánh giá theo AUN-QA của ĐHQG-HCM:
 Cao nhất Việt Nam,
 Chiếm 40% tổng số CT đánh giá tại Việt Nam

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CẤP CTĐT



1. Sự cam kết, ủng hộ và quyết tâm của
lãnh đạo

2. Chính sách, quy định

3. Chiến lược, kế hoạch, đề án

4. Nhận thức và trách nhiệm của cán bộ
giảng viên và sinh viên đối với công tác
ĐBCL

5. Công tác đào tạo, tập huấn về ĐBCL cho
đội ngũ cán bộ, giảng viên và cán bộ
quản lý

Bài học kinh nghiệm



Bài học kinh nghiệm

6. Công cụ kiểm soát và quản lý chất
lượng tại mỗi đơn vị

7. Công tác tự đánh giá tại các đơn vị

8. Sự phối hợp trong toàn hệ thống

9. Mối quan hệ hợp tác với các tổ chức
ĐBCL trong và ngoài nước



Những việc cần thực hiện

o Xây dựng bộ máy ĐBCL

o Nâng cao nhận thức

o Nâng cao năng lực

o Xây dựng chính sách, quy trình, công cụ

o Rà soát hiện trạng, tự đánh giá (PDCA)

o Viết báo cáo tự đánh giá

o Đánh giá nội bộ

o Đánh giá chính thức

o Liên tục cải tiến



Chúc thành công!


