
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC
Theo tiêu chuẩn TT12/2017/TT-BGDĐT

Trường Đại Học Bạc Liêu, 9/2019



BỘ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CSGD  



NỘI DUNG

 Cấu trúc

 Nguyên lý PDCA

 Thang đánh giá



Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD ĐH (V 2.0)

25 Tiêu chuẩn, 111 tiêu chí



Nhóm tiêu chuẩn Số tiêu
chuẩn

Số tiêu
chí

Đảm bảo chất lượng về mặt chiến lược
(Strategic QA)

8 37

Đảm bảo chất lượng về mặt hệ thống
(Systemic QA)

4 19

Đảm bảo chất lượng về mặt chức năng
(Functional QA)

9 39

Kết quả
(Results)

4 16

Tổng cộng 25 111

Bộ tiêu chuẩn cấp CSGD theo MOET (TT12)



Bảo đảm Chất lượng về Chiến lược

Số tiêu
chuẩn

Tên tiêu chuẩn
Số tiêu

chí

1 Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa 5

2
Hệ thống quản trị

4

3
Lãnh đạo và quản lý

4

4 Quản trị chiến lược 4

5
Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu
khoa học và phục vụ cộng đồng

4

6 Quản lý nguồn nhân lực 7

7 Quản lý tài chính và cơ sở vật chất 5

8 Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại 4



7

Hệ thống Bảo Đảm chất lượng

Số tiêu 
chuẩn

Tên tiêu chuẩn Số tiêu 
chí

9
Hệ thống đảm bảo chất lượng bên
trong

6

10
Đánh giá chất lượng bên trong và bên 
ngoài

4

11

Quản lý thông tin đảm bảo chất lượng 
bên trong

4

12 Nâng cao chất lượng 5

Tổng cộng 19



BĐCL về chức năng (Đào tạo)

Số 
tiêu 
chuẩn

Tên tiêu chuẩn Số 
tiêu 
chí

13 Tuyển sinh và nhập học 5

14 Thiết kế và rà soát chương trình 
dạy học

5

15 Giảng dạy và học tập 5

16 Đánh giá người học 4

17 Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ 
người học

4

Tổng cộng 23



BĐCL về chức năng (nghiên cứu)

Số 
tiêu 
chuẩn

Tên tiêu chuẩn Số 
tiêu 
chí

18 Quản lý nghiên cứu khoa học 4

19 Quản lý tài sản trí tuệ 4

20 Hợp tác và đối tác nghiên cứu 
khoa học 

4

Tổng cộng 12



BĐCL về chức năng (phục vụ cộng đồng)

Số 
tiêu 
chuẩn

Tên tiêu chuẩn Số 
tiêu 
chí

21 Kết nối và phục vụ cộng đồng 4

Tổng cộng 4



Nhóm tiêu chuẩn kết quả

Số tiêu 
chuẩn

Tên tiêu chuẩn Số 
tiêu 
chí

22 Kết quả đào tạo 4

23 Kết quả nghiên cứu khoa học 6

24 Kết quả phục vụ cộng đồng 4

25 Kết quả tài chính và thị trường 2

Tổng cộng 16



ĐBCL cấp CSGD

Lĩnh vực đánh giá

ĐBCL về mặt
chiến lược

ĐBCL về mặt hệ
thống

ĐBCL về mặt
chức năng

Tiêu chuẩn AUN-QA từ 1 đến 5 (chiến lược)

Chiến lược
Tiêu chuẩn 6

Tiêu chuẩn 7
Tiêu chuẩn 8

Hệ thống ĐBCL
Tiêu chuẩn 9
Tiêu chuẩn 10
Tiêu chuẩn 11 
tiêu chuẩn 12

Đào tạo
Tiêu chuẩn 13 đến 17

Nghiên cứu
Tiêu chuẩn 18 đến 20
Phục vụ cộng đồng

Tiêu chuẩn 21

Tiêu chuẩn AUN-QA từ 22 đến 25 (kết quả)

L
iê

n
h

ệ
d

ọ
c

Liên hệ ngang

Cấu trúc bộ tiêu chuẩn



• Triển khai
• Thực hiện
• Hỗ trợ

• Giám sát
• Kiểm tra
• Đánh giá

•Chuẩn bị
•Quy định
•Quy trình
•Kế hoạch

• Cải tiến
• Điều chỉnh
• Bổ sung

PLAN

DOCHECK

ACT



Nguyên lý PDCA

ĐBCL cấp
chiến lược

ĐBCL cấp
hệ thống

ĐBCL cấp
triển khai

Đào tạo
Nghiên

cứu

Phục vụ
cộng đồng

Kết quả

C
ả
i
tiế

n

Lập kế hoạch

Triển khai

Rà soát

Cải tiến



1. Tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa (5 TC)
1.1

P

Lãnh đạo cơ sở giáo dục đảm bảo tầm nhìn và sứ mạng của cơ
sở giáo dục đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng của các bên
liên quan.

1.2

P
Lãnh đạo cơ sở giáo dục thúc đẩy các giá trị văn hóa phù hợp 
với tầm nhìn và sứ mạng của cơ sở giáo dục.

1.3

D
Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa được phổ biến, quán triệt và 
giải thích rõ ràng để thực hiện.

1.4

C
Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa được rà soát để đáp ứng nhu 
cầu và sự hài lòng của các bên liên quan.

1.5

A
Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa được cải tiến liên tục để đáp 
ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan.

1. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa



7 Quản lý tài chính và cơ sở vật chất
7.1 P

D
C
A

Hệ thống lập kế hoạch, triển khai, kiểm toán, tăng cường các nguồn
lực tài chính của cơ sở giáo dục để hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn, 
sứ mạng, các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu khoa
học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành.

7.2 P
D
C
A

Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất
và cơ sở hạ tầng bao gồm các phương tiện dạy và học, các phòng
thí nghiệm, thiết bị và công cụ v.v. để đáp ứng các nhu cầu về đào
tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và
vận hành

7.3 P
D
C
A

Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các thiết bị
công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống
mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập để đáp ứng
các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng
được thiết lập và vận hành.

7.4 P
D
C
A

Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường các nguồn
lực học tập như tài nguyên thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, cơ sở
dữ liệu trực tuyến, v.v. để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên
cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành

7.5 P
D
C
A

Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trường, 
sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu
cầu đặc biệt được thiết lập và vận hành. 16

7. Quản lý tài chính và cơ sở vật chất



9. Hệ thống ĐBCL bên trong (IQA)

9.1
P

Cơ cấu, vai trò, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của hệ
thống IQA được thiết lập để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và
ĐBCL của CSGD.

9.2

P

Xây dựng kế hoạch chiến lược về ĐBCL (bao gồm chiến lược,
chính sách, sự tham gia của các bên liên quan, các hoạt động
trong đó có việc thúc đẩy công tác ĐBCL và tập huấn nâng cao
năng lực) để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và ĐBCL của
CSGD.

9.3
D

Kế hoạch chiến lược về ĐBCL được quán triệt và chuyển tải
thành các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện.

9.4
D

Hệ thống lưu trữ văn bản, rà soát, phổ biến các chính sách, hệ
thống, quy trình và thủ tục ĐBCL được triển khai. 

9.5 C Các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được
thiết lập để đo lường kết quả công tác ĐBCL của cơ sở giáo dục.

9.6
A

Quy trình lập kế hoạch, các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu
phấn đấu chính được cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến
lược và đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục .

17



14. Thiết kế và rà soát chương trình học

14.1 P Xây dựng hệ thống để thiết kế, phát triển, giám sát, rà
soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành các chương
trình dạy học cho tất cả các chương trình đào tạo và các 
môn học/học phần có sự đóng góp và phản hồi của các 
bên liên quan.

14.2 P Có hệ thống xây dựng, rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra
của chương trình đào tạo và các môn học/học phần để
phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan.

14.3 D Các đề cương môn học/học phần, kế hoạch giảng dạy của
chương trình đào tạo và các môn học/học phần được
văn bản hóa, phổ biến và thực hiện dựa trên chuẩn đầu ra.

14.4 C Việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát chương
trình dạy học được thực hiện.

14.5 A Quy trình thiết kế, đánh giá và chương trình dạy học được cải
tiến để đảm bảo sự phù hợp và cập nhật nhằm đáp ứng
nhu cầu thay đổi của các bên liên quan.

18



22. Kết quả đào tạo

22 Kết quả đào tạo

22.1 Tỷ lệ người học đạt và tỷ lệ thôi học của tất cả các 
chương trình đào tạo, các môn học/học phần được
xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.

22.2 Thời gian tốt nghiệp trung bình cho tất cả các chương
trình đào tạo được xác lập, giám sát và đối sánh để 
cải tiến.

22.3 Khả năng có việc làm của người học tốt nghiệp của tất
cả các chương trình đào tạo được xác lập, giám sát 
và đối sánh để cải tiến.

22.4 Mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của
người học tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối 
sánh để cải tiến.

19



Thang đánh giá

20

Điểm Mô Tả

1

Không đáp ứng yêu cầu tiêu chí: Không thực hiện công tác đảm bảo chất
lượng để đáp ứng yêu cầu tiêu chí. Không có các kế hoạch, tài liệu, minh
chứng hoặc kết quả có sẵn. Cần thực hiện cải tiến chất lượng ngay;

2

Chưa đáp ứng yêu cầu tiêu chí, cần có thêm nhiều cải tiến chất lượng: Công
tác đảm bảo chất lượng đối với những lĩnh vực cần phải cải tiến để đáp ứng
yêu cầu tiêu chí mới đang ở giai đoạn lập kế hoạch hoặc không đáp ứng yêu
cầu. Có ít tài liệu hoặc minh chứng. Hoạt động đảm bảo chất lượng còn ít
được thực hiện hoặc hiệu quả kém;

3

Chưa đáp ứng yêu cầu tiêu chí nhưng chỉ cần một vài cải tiến nhỏ sẽ đáp
ứng được yêu cầu: Đã xác định và thực hiện hoạt động đảm bảo chất lượng
để đáp ứng yêu cầu của tiêu chí nhưng cần có thêm cải tiến nhỏ mới đáp
ứng đầy đủ yêu cầu của tiêu chí. Có các tài liệu, nhưng không có các minh
chứng rõ ràng chứng tỏ chúng được sử dụng, triển khai đầy đủ. Việc thực
hiện hoạt động đảm bảo chất lượng không nhất quán hoặc có kết quả hạn
chế;



Thang đánh giá

21

Điểm Mô Tả

4
Đáp ứng đầy đủ yêu cầu tiêu chí: Thực hiện đầy đủ công tác đảm bảo chất lượng để đáp ứng
yêu cầu của tiêu chí. Có các minh chứng chứng tỏ việc thực hiện được tiến hành đầy đủ. Việc
thực hiện hoạt động đảm bảo chất lượng đem lại kết quả đúng như mong đợi;

5

Đáp ứng cao hơn yêu cầu tiêu chí: Công tác đảm bảo chất lượng đáp ứng tốt hơn so với yêu
cầu của tiêu chí. Có các minh chứng chứng tỏ việc thực hiện được tiến hành một cách hiệu quả.
Việc thực hiện hoạt động đảm bảo chất lượng cho thấy các kết quả tốt và thể hiện xu hướng cải
tiến tích cực;

6

Thực hiện tốt như một hình mẫu của quốc gia: Việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng
để đáp ứng yêu cầu của tiêu chí được xem là điển hình tốt nhất của quốc gia. Có các minh chứng
chứng tỏ việc thực hiện được tiến hành một cách hiệu quả. Việc thực hiện hoạt động đảm bảo
chất lượng cho các kết quả rất tốt và thể hiện xu hướng cải tiến rất tích cực;

7

Thực hiện xuất sắc, đạt mức của các cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới: Việc thực hiện công
tác đảm bảo chất lượng để đáp ứng yêu cầu của tiêu chí được xem là xuất sắc, đạt trình độ của
những cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới hoặc là điển hình hàng đầu để các cơ sở giáo dục khác
trên thế giới học theo. Có các minh chứng chứng tỏ việc thực hiện được tiến hành một cách sáng
tạo. Việc thực hiện hoạt động đảm bảo chất lượng cho các kết quả xuất sắc và thể hiện xu hướng
cải tiến xuất sắc.



Thang đánh giá
Các mức 

Cách hiểu theo mức độ

đáp ứng minh chứng

Cách hiểu theo mức độ thực 

hiện P-D-C-A

Mức 1
Không đáp ứng yêu 

cầu tiêu chí

Không thực hiện công tác đảm bảo chất lượng để 

đáp ứng yêu cầu tiêu chí. Không có các kế hoạch, 

tài liệu, minh chứng hoặc kết quả có sẵn. Cần 

thực hiện cải tiến chất lượng ngay

 Chưa làm tốt bước P

Mức 2

Chưa đáp ứng yêu cầu

tiêu chí, cần có thêm

nhiều cải tiến chất

lượng

Công tác đảm bảo chất lượng đối với những lĩnh 

vực cần phải cải tiến để đáp ứng yêu cầu tiêu chí 

mới đang ở giai đoạn lập kế hoạch hoặc không 

đáp ứng yêu cầu. Có ít tài liệu hoặc minh chứng. 

Hoạt động đảm bảo chất lượng còn ít được thực 

hiện hoặc hiệu quả kém

 Đã làm tốt bước P

 Chưa làm tốt bước  D

Mức 3

Chưa đáp ứng yêu cầu

tiêu chí nhưng chỉ cần

một vài cải tiến nhỏ sẽ

đáp ứng được yêu cầu

Đã xác định và thực hiện hoạt động đảm bảo chất 

lượng để đáp ứng yêu cầu của tiêu chí nhưng cần 

có thêm cải tiến nhỏ mới đáp ứng đầy đủ yêu cầu 

của tiêu chí. Có các tài liệu, nhưng không có các 

minh chứng rõ ràng chứng tỏ chúng được sử 

dụng, triển khai đầy đủ. Việc thực hiện hoạt động 

đảm bảo chất lượng không nhất quán hoặc có kết 

quả hạn chế

 Đã làm tốt bước P, 

 Đã thực hiện bước D và có 

kết quả nhưng chưa đạt tới 

yêu cầu mong đợi

 Đã thực hiện bước C

nhưng chưa sử dụng hiệu 

quả kết quả đánh giá để cải 

tiến hoạt động

Mức 4
Đáp ứng đầy đủ yêu

cầu tiêu chí

Thực hiện đầy đủ công tác đảm bảo chất lượng để 

đáp ứng yêu cầu của tiêu chí. Có các minh chứng 

chứng tỏ việc thực hiện được tiến hành đầy đủ. 

Việc thực hiện hoạt động đảm bảo chất lượng 

đem lại kết quả đúng như mong đợi

 Đã thực hiện đầy đủ các 

bước P-D-C-A

 Kết quả đúng như mong

đợi



Thang đánh giá

Mức 5
Đáp ứng cao hơn yêu
cầu tiêu chí

Việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng đáp 

ứng tốt hơn so với yêu cầu của tiêu chí. Có các 

minh chứng chứng tỏ việc thực hiện được tiến 

hành một cách hiệu quả. Việc thực hiện hoạt 

động đảm bảo chất lượng cho thấy các kết quả 

tốt và thể hiện xu hướng cải tiến tích cực

 Đã thực hiện đầy đủ các 

bước P-D-C-A

 Kết quả tốt như mong đợi 

và thể hiện sự cải tiến tích 

cực qua từng năm.

Mức 6

Thực hiện tốt như
một hình mẫu của
quốc gia

Việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng để 

đáp ứng yêu cầu của tiêu chí được xem là điển 

hình tốt nhất của quốc gia. Có các minh chứng 

chứng tỏ việc thực hiện được tiến hành một 

cách hiệu quả và liên tục. Việc thực hiện hoạt 

động đảm bảo chất lượng cho các kết quả rất tốt 

và thể hiện xu hướng cải tiến rất tích cực

 Đã thực hiện TỐT các 

bước P-D-C-A

 Kết quả tốt HƠN mong

đợi và thể hiện sự cải tiến

RẤT  tích cực qua từng

năm.

Mức 7

Thực hiện xuất sắc,
đạt mức của các
CSGD hàng đầu thế
giới

Việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng để 

đáp ứng yêu cầu của tiêu chí được xem là xuất 

sắc, đạt trình độ của những CSGD hàng đầu thế 

giới hoặc là điển hình hàng đầu để các CSGD 

khác trên thế giới học theo. Có các minh chứng 

chứng tỏ việc thực hiện được tiến hành một 

cách hiệu quả, liên tục và sáng tạo. Việc thực 

hiện hoạt động đảm bảo chất lượng cho các kết 

quả xuất sắc và thể hiện xu hướng cải tiến xuất 

sắc.

 Đã thực hiện RẤT TỐT

các bước P-D-C-A 

 Đạt kết quả XUẤT SẮC

và thể hiện sự cải tiến

RẤT tích cực qua từng

năm.



Thang đo
7 mức

Hệ
thống/triển
khai ĐBCL

Minh 
chứng

Kết quả

Cơ sở đánh giá



NHÓM “CHIẾN LƯỢC”



Đảm bảo Chất lượng về Chiến lược

Số tiêu
chuẩn

Tên tiêu chuẩn
Số tiêu

chí

1 Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa 5

2
Hệ thống quản trị

4

3
Lãnh đạo và quản lý

4

4 Quản trị chiến lược 4

5
Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu
khoa học và phục vụ cộng đồng

4

6 Quản lý nguồn nhân lực 7

7 Quản lý tài chính và cơ sở vật chất 5

8 Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại 4



Khái niệm

Anh

 Vision

 Mission

 Values

 Culture

 Governance

 Accountability,

 Sustainability 

 Transparency

 Risk Management 

Việt

 Tầm nhìn

 Sứ mạng

 Giá trị

 Văn hóa

 Quản trị

 Trách nhiệm giải trình

 Tính bền vững

 Sự minh bạch

 Quản lý rủi ro



1. Vision, Mission and Culture

1.1 P
Senior Leaders ensure that the vision and mission 
meet stakeholders’ needs and to their satisfaction.

1.2 P
Senior Leaders foster culture including a set of 
values to align with the vision and mission of the 
institution.

1.3 D
The vision, mission and culture are articulated, 
cascaded and demonstrated for implementation.

1.4 C
Review of the  vision, mission and culture is carried 
out to meet stakeholders’ needs and to their 
satisfaction.

1.5 A
The vision, mission and culture, and their 
development processes are improved to meet 
stakeholders’ needs and to their satisfaction



1.1

P

Lãnh đạo cơ sở giáo dục đảm bảo tầm nhìn và sứ mạng 
của cơ sở giáo dục đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng 
của các bên liên quan.

1.2

P

Lãnh đạo cơ sở giáo dục thúc đẩy các giá trị văn hóa 
phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng của cơ sở giáo dục.

1.3

D

Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa được phổ biến, quán 
triệt và giải thích rõ ràng để thực hiện.

1.4

C

Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa được rà soát để đáp ứng 
nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan.

1.5

A

Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa được cải tiến liên tục để 
đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan.

1. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa



Tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa

Trạng thái mà nhà 
trường muốn đạt 

tới trong tương lai

Mục đích và Dự định 
của nhà trường

Giá trị, Niềm tin, 
Nguyên tắc, Chuẩn
mực của nhà trường



Sứ mạng

Đặc điểm của một tuyên bố sứ mạng:

• Tại sao chúng ta tồn tại? (mục đích chính)

• Cho ai? (Khách hàng, các bên liên quan)

• Để làm gì? (Dịch vụ/Sản phẩm cốt lõi )

• Những gì chúng ta muốn đạt được? (Các kết
quả dài hạn)



Giá trị cốt lõi

 Hệ thống giá trị nền tảng của văn hoá tổ chức

 Mô tả ý nghĩa và hành động mà tổ chức và nhân 
viên của tổ chức phải thực hiện

 Là mốc chuẩn để đánh giá hành động và hành vi 
của tổ chức và nhân viên của tổ chức

 Phát triển thông qua sự tham gia tích cực của tất 
cả các thành viên của tổ chức



Giá trị cốt lõi

 Trách nhiệm –trách nhiệm đối với hành động, sản 
phẩm, quyết định và các chính sách. 

 Cam kết – Cam kết sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao 
tác động tích cực đến cuộc sống bên trong và bên ngoài 
doanh nghiệp.

 Cộng đồng – Đóng góp cho xã hội và thể hiện trách 
nhiệm xã hội.

 Đa dạng – Tôn trọng sự đa dạng  

 Đổi mới – Theo đuổi những ý tưởng sáng tạo mới có khả 
năng thay đổi thế giới



Vision, Mission and Culture
(Example)

Source: Nanyang Polytechnic, SQA Summary Report, 2011 
(Appendix 6)



Source: Nanyang Polytechnic, SQA Summary Report, 2011 
(Appendix 6)

Vision, Mission and Culture
(Example)



Source: Nanyang Polytechnic, SQA Summary Report, 2011 
(Appendix 6)

Vision, Mission and Culture



Source: Nanyang Polytechnic, SQA Summary Report, 2011 
(Appendix 6)

Vision, Mission and Culture (Example)



2. Governance

2.1 P

Governance system including board, council, senate 
and/or advisory committee is established to set 
strategic directions given the specific context of the 
institution,  and to ensure accountability, 
sustainability and transparency as well as to 
mitigate potential risks.

2.2 D
Decisions from governance bodies are translated 
into action plans, policies and guidelines for 
implementation.

2.3 C
Review of the governance system of the institution 
is carried out.

2.4 A

The governance system of the institution is 
improved for institutional effectiveness and better 
risk management.
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2.1

P

Hệ thống quản trị (bao gồm hội đồng quản trị hoặc
hội đồng trường; các tổ chức đoàn thể; các hội đồng
tư vấn khác) được thành lập theo quy định của pháp
luật nhằm thiết lập định hướng chiến lược căn cứ vào
bối cảnh cụ thể của cơ sở giáo dục; đảm bảo trách 
nhiệm giải trình, tính bền vững, sự minh bạch và
giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng trong quá trình quản
trị của cơ sở giáo dục

2.2

D

Quyết định của các cơ quan quản trị được chuyển tải 
thành các kế hoạch hành động, chính sách, hướng
dẫn để triển khai thực hiện

2.3
C

Hệ thống quản trị của cơ sở giáo dục được rà soát.

2.4

A

Hệ thống quản trị của cơ sở giáo dục được cải tiến để 
tăng hiệu quả của cơ sở giáo dục và quản lý rủi ro tốt
hơn.

2. Quản trị
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2. Quản trị

Phân
quyền

Quản lý
rủi ro

Rà
soátQuản trị

Cấu trúc
& hệ
thống

Đào tạo,
Tổ chức hành

chính và
Nghiên cứu

Quản trị là cấu trúc, cơ chế và quy trình để quản lý và định hướng
hoạt động của CSGD nhằm đảm bảo sự cân bằng các quyền lợi của

các bên liên quan và trách nhiệm giải trình với xã hội



3. Leadership and Management

3.1 P

Senior Leaders establishes management structure with 
defined roles and responsibilities, decision-making, 
communication and reporting to achieve the vision, 
mission and culture; and strategic goals of the institution.

3.2 D
Senior leaders involve in communicating and engaging 
stakeholders in driving the vision, mission and culture; 
and strategic goals of the institution

3.3 C
Review of the leadership and management structure of 
the institution is carried out.

3.4 A

The leadership and management structure of the
institution are improved for management effectiveness
and to achieve desired levels of organisational
performance.



3.1 P Lãnh đạo cơ sở giáo dục thiết lập cơ cấu quản lý trong
đó phân định rõ vai trò, trách nhiệm, quá trình ra
quyết định, chế độ thông tin, báo cáo để đạt được tầm
nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược
của cơ sở giáo dục

3.2 D Lãnh đạo cơ sở giáo dục tham gia vào việc thông tin, 
kết nối các bên liên quan để định hướng tầm nhìn, sứ
mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của cơ sở
giáo dục.

3.3 C Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của cơ sở giáo dục được rà 
soát.

3.4 A Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của cơ sở giáo dục được
cải tiến nhằm tăng hiệu quả quản lý và để đạt được
hiệu quả hoạt động như mong muốn.

3. Lãnh đạo và quản lý



Lãnh đạo cấp cao

Những người quản lý cấp cao của CSGD 
• Hội đồng quản trị
• Hội đồng trường
• Hiệu trưởng
• Phó hiệu trưởng
• Lãnh đạo Phòng, Ban, Khoa



4. Strategic Management

4.1 P
Strategy planning is carried out to fulfill the vison,
mission and culture as well as the strategic goals of 
education, research and service.

4.2 D
Strategic plan is cascaded and translated into long 
and short-term action plans for implementation.

4.3 C
Key performance indicators and targets are 
established to measure the performance of strategic 
goals of the institution.

4.4 A
The strategic planning process as well as key
performance indicators and targets are improved to
meet the strategic goals of the institution.
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4. Quản lý chiến lược

4.1 P Thực hiện việc lập kế hoạch chiến lược nhằm đạt được
tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa cũng như các mục tiêu
chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và
phục vụ cộng đồng

4.2 D Kế hoạch chiến lược được quán triệt và chuyển tải 
thành các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai
thực hiện.

4.3 C Các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính
được thiết lập để đo lường về mức độ thực hiện các
mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục

4.4 A Quá trình lập kế hoạch chiến lược cũng như xác định
các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính
được cải tiến để đạt được các mục tiêu chiến lược của
cơ sở giáo dục.



Câu hỏi

 Sứ mạng, tầm nhìn của trường được
xác định như thế nào? Giá trị cốt lõi
của trường là gì? Chọn dựa trên cơ sở
nào?

 Kế hoạch chiến lược của trường được
xây dựng như thế nào?

 Quá trình “Phân tích môi trường”
(Enviroment Scan) và “Phân tích
SWOT” được căn cứ trên cơ sở nào?



4. Kế hoạch chiến lược

Cơ sở  giáo dục

Lãnh đạo CSGD

12. Kế hoạch
nâng cao chất

lượng

Chức năng

Quản lý đào tạo

9. Kế hoạch ĐBCL

ĐBCL bên trong

Bộ phận ĐBCL

1. tầm nhìn, 

sứ mạng, 

văn hóa

Quản lý chiến lược



4. Quản lý chiến lược



“A set of measures focusing on those 
aspects of organisational performance 
that are the most critical for the current 
and future success of the organisation” 

Source: David Parmenter, Developing, Implementing, and Using Winning 
KPIs, 2010)

Key Performance Indicators (KPIs)



5. Policies for Education, Research and Service

5.1 P
System to formulate policies for education, research 
and service is established. 

5.2 D
Process to monitor the compliance of policies is 
documented, communicated and implemented.

5.3 C
Review of policies for education, research and service 
is carried out.

5.4 A
Policies for education, research and service are 
improved for institutional effectiveness and to meet 
stakeholders’ needs and to their satisfaction



5.1 P
Thiết lập được hệ thống xây dựng các chính sách về
đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

5.2 D
Quy trình giám sát sự tuân thủ các chính sách được
văn bản hóa, phổ biến và thực hiện.

5.3
C

Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và
phục vụ cộng đồng được rà soát.

5.4 A

Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và
phục vụ cộng đồng được cải tiến nhằm tăng hiệu quả
hoạt động của cơ sở giáo dục, đáp ứng nhu cầu và sự
hài lòng của các bên liên quan.

5. Chính sách đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng



Chính sách, ĐT, NC, PVCĐ



6. Human Resources Management

6.1 P
Human resource planning (considering succession, promotion, 
redeployment, termination, and retirement) is carried out to 
fulfill the needs for education, research and service.

6.2 P
Recruitment and selection criteria including ethics and 
academic freedom for appointment, deployment and 
promotion are determined and communicated.

6.3 P
Competences including leadership skills of various staff 
categories are  identified and established.

6.4 D
Training and developmental needs of staff are identified and 
activities are implemented to fulfill them.

6.5 D
Performance management system including rewards, 
recognition and coaching/mentoring schemes is implemented 
to motivate and support education, research and service.

6.6 C
Review of the human resource plans, policies, procedures,
and schemes is carried out.

6.7 A
The human resource plans, policies, procedures, and 
schemes are improved to support education, research and 
service.



6. Quản lý nguồn nhân lực

6.1 P

Nguồn nhân lực (nhân sự kế cận, được đề bạt, sắp xếp lại, 
chấm dứt hợp đồng và nghỉ hưu) được quy hoạch để đáp ứng
đầy đủ nhu cầu của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và
phục vụ cộng đồng

6.2 P

Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn (bao gồm cả các tiêu chí về
đạo đức và tự do học thuật đối với việc đề bạt, bổ nhiệm và sắp
xếp nhân sự) được xác định và được phổ biến.

6.3 P

Xác định và xây dựng được các năng lực (bao gồm cả kỹ năng
lãnh đạo) của các nhóm cán bộ, giảng viên, nhân viên khác
nhau.

6.4 D

Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, nhân
viên được xác định và có các hoạt động được triển khai để đáp
ứng các nhu cầu đó.

6.5 D

Hệ thống quản lý việc thực hiện nhiệm vụ (bao gồm chế độ
khen thưởng, ghi nhận và kế hoạch bồi dưỡng) được triển khai
để thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học
và phục vụ cộng đồng.

6.6 C
Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân
lực được rà soát.

6.7 A

Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân
lực được cải tiến để hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học và
phục vụ cộng đồng.



Quản lý nguồn nhân lực



6. Human Resources Management (Example)

Source: Nanyang Polytechnic, SQA Summary Report, 2011 
(Appendix 6)



7. Financial and Physical Resources Management

7.1 P
D
C
A

System to plan, implement, audit and improve the financial resources 
of the institution to support its vision, mission and strategic goals in 
education, research and service is established and implemented.

7.2 P
D
C
A

System to plan, maintain, evaluate and improve the physical facilities 
and infrastructure such as teaching and learning facilities, 
laboratories, equipment and tools etc. to meet the needs of education, 
research and service is established and implemented.

7.3 P
D
C
A

System to plan, maintain, audit and improve the IT facilities and 
infrastructure such as computers, networks, backup, security and 
access rights to meet the needs of education, research and service is 
established and implemented.

7.4 P
D
C
A

System to plan, maintain, evaluate and improve the academic 
resources such as library resources, teaching aids, online databases, 
etc. to meet the needs of education, research and service is 
established and implemented.

7.5 P
D
C
A

System to plan, implement, evaluate and improve the environment, 
health and safety and access to people of special needs is 
established and implemented.



7.1

P
D
C
A

Hệ thống lập kế hoạch, triển khai, kiểm toán, tăng cường các
nguồn lực tài chính của cơ sở giáo dục để hỗ trợ việc thực hiện
tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, nghiên
cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành.

7.2

P
D
C
A

Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất
và cơ sở hạ tầng bao gồm các phương tiện dạy và học, các phòng
thí nghiệm, thiết bị và công cụ v.v. để đáp ứng các nhu cầu về đào
tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và
vận hành

7.3

P
D
C
A

Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các thiết bị
công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như máy tính, hệ thống
mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập để đáp ứng
các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng
được thiết lập và vận hành.

7.4

P
D
C
A

Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường các nguồn
lực học tập như tài nguyên thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, cơ
sở dữ liệu trực tuyến, v.v. để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, 
nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận
hành

7.5

P
D
C
A

Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trường, 
sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu
cầu đặc biệt được thiết lập và vận hành.

7. Quản lý tài chính và cơ sở vật chất



7. Quản lý tài chính và cơ sở vật chất



Tham khảo CV 768 

1. Hệ thống lập kế hoạch, triển khai,
kiểm toán, tăng cường các nguồn
lực tài chính để hỗ trợ việc thực
hiện tầm nhìn, sứ mạng, các mục
tiêu chiến lược trong đào tạo,
NCKH và phục vụ cộng đồng
được thiết lập.

2. Hệ thống lập kế hoạch, triển khai,
kiểm toán, tăng cường các nguồn
lực tài chính để hỗ trợ việc thực
hiện tầm nhìn, sứ mạng, các mục
tiêu chiến lược trong đào tạo,
NCKH và phục vụ cộng đồng
được vận hành.

1. Có bộ phận xây dựng kế hoạch, theo dõi giám

sát việc phát triển các nguồn lực tài chính phục vụ

đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.

2. Có các văn bản chiến lược, kế hoạch dài hạn,

trung hạn và ngắn hạn để tạo các nguồn tài chính

hợp pháp hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ

mạng, các mục tiêu chiến lược trong đào tạo,

NCKH và phục vụ cộng đồng được ban hành và 

triển khai thực hiện.

3. Kế hoạch tài chính và quản lý tài chính được xây 

dựng căn cứ theo các quy định về tài chính, kế

toán, kiểm toán, ngân sách, đấu thầu…

4. Các kế hoạch tài chính, kiểm toán, tăng cường

nguồn lực được triển khai.

5. Các kế hoạch tài chính được rà soát đánh giá, 

cập nhật hằng năm; có rà soát, đánh giá, cập nhật

cơ cấu nguồn thu, chi trong 5 năm của chu kỳ

đánh giá.



Tham khảo CV 768 

1. Hệ thống lập kế hoạch, bảo

trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật

chất và cơ sở hạ tầng như các

phương tiện dạy và học, các

phòng thí nghiệm, thiết bị và

công cụ để đáp ứng các nhu cầu

về đào tạo, NCKH và phục vụ

cộng đồng được thiết lập.

2. Hệ thống lập kế hoạch, bảo

trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật

chất và cơ sở hạ tầng như các

phương tiện dạy và học, các

phòng thí nghiệm, thiết bị và

công cụ để đáp ứng các nhu cầu

về đào tạo, NCKH và phục vụ

cộng đồng được vận hành.

1. Có bộ phận xây dựng, giám sát thực hiện kế hoạch

đầu tư, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và hạ

tầng các phương tiện dạy và học, các phòng thí

nghiệm, thiết bị phục vụ đào tạo, NCKH và phục vụ

cộng đồng.

2. Cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng, các phương tiện dạy

và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị được đầu tư và

bảo trì theo các kế hoạch đã được ban hành.

3. Các kế hoạch về cơ sở vật chất và hạ tầng các phương

tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị được 

rà soát đánh giá hiệu quả đầu tư hằng năm.

4. Có dữ liệu theo dõi, đánh giá hiệu quả sử dụng cơ

sở vật chất và hạ tầng các phương tiện dạy và học, các

phòng thí nghiệm, thiết bị đối với từng loại hình đào

tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.

5. CSGD cải tiến cơ sở vật chất và hạ tầng các phương

tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị.



8. External Relations and Networks

8.1 P
Plan for external relations, networks and partnerships is 
established to achieve the vision, mission and strategic 
goals of the institution. 

8.2 D
Policies, procedures and agreements to foster external 
relations, networks and partnerships are implemented.

8.3 C
Review of the external relations, networks and
partnerships is carried out.

8.4 A
External relations, networks and partnerships are 
improved to achieve the vision, mission and strategic 
goals of the institution.



8.1 P
Có kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lưới và quan
hệ đối ngoại để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các
mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục

8.2 D
Các chính sách, quy trình và thỏa thuận để thúc đẩy
các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được triển
khai thực hiện.

8.3
C

Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được rà
soát.

8.4 A
Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được cải
thiện để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu
chiến lược của cơ sở giáo dục.

8. Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại



Source: Research: Open Innovation, Open Collaboration, Trends, Challenges, and Advances in 
the Global Landscape Wayne C. Johnson Vice President, HP University Relations Worldwide 

January 10, 2008

8. External Relations and Networks



8. Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại



NHÓM “HỆ THỐNG”
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Nhóm Hệ thống Đảm bảo chất lượng

Số tiêu 
chuẩn

Tên tiêu chuẩn Số tiêu 
chí

9
Hệ thống đảm bảo chất lượng bên 
trong

6

10
Đánh giá chất lượng bên trong và bên 
ngoài

4

11

Quản lý thông tin đảm bảo chất lượng 
bên trong

4

12 Nâng cao chất lượng 5

Tổng cộng 19



9. Hệ thống ĐBCL bên trong (IQA)

9.1
P

Cơ cấu, vai trò, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của hệ
thống IQA được thiết lập để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và
ĐBCL của CSGD.

9.2

P

Xây dựng kế hoạch chiến lược về ĐBCL (bao gồm chiến lược,
chính sách, sự tham gia của các bên liên quan, các hoạt động
trong đó có việc thúc đẩy công tác ĐBCL và tập huấn nâng cao
năng lực) để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và ĐBCL của
CSGD.

9.3
D

Kế hoạch chiến lược về ĐBCL được quán triệt và chuyển tải
thành các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện.

9.4
D

Hệ thống lưu trữ văn bản, rà soát, phổ biến các chính sách, hệ
thống, quy trình và thủ tục ĐBCL được triển khai. 

9.5 C Các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được
thiết lập để đo lường kết quả công tác ĐBCL của cơ sở giáo dục.

9.6
A

Quy trình lập kế hoạch, các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu
phấn đấu chính được cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến
lược và đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục .

68



69

Cách thức tổ chức hệ thống ĐBCL
• Tập trung (centralised), 

• Phân tán (decentralised),

• Kết hợp (hybrid)

9. Hệ thống ĐBCL bên trong (IQA)



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



CÔNG CỤ ĐBCL BÊN TRONG

AUN-QA Manual – IQA System



Mô hình hệ thống ĐBCL 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



Kế hoạch chiến lược ĐBCL

 Kế hoạch chiến lược ĐBCL

 Kế hoạch ĐBCL ngắn hạn, dài hạn

 Các chỉ số thực hiện chính và các chỉ
tiêu phấn đấu chính (KPIs and 
Targets)

 Quy trình lập kế hoạch, KPIs …



10.1 P Kế hoạch đánh giá bên trong và đánh giá ngoài được
thiết lập.

10.2 D Việc đánh giá bên trong và bên ngoài được thực hiện
định kỳ bởi các cán bộ, và/hoặc các chuyên gia độc lập
đã được đào tạo.

10.3 C Các phát hiện và kết quả của việc đánh giá chất lượng

bên trong và bên ngoài được rà soát.

10.4 A Các quy trình đánh giá chất lượng bên trong và bên

ngoài được cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lược
của cơ sở giáo dục.

74

10. Đánh giá chất lượng bên trong và bên ngoài
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10. Đánh giá chất lượng bên trong và bên ngoài

Đánh giá 
chất lượng

Đánh giá bên
ngoài

(Kiểm định)

Đánh giá bên
trong

(Kiểm soát & Cải
tiến chất lượng)

Cơ sở giáo 
dục

Chương trình 
đào tạo

Hệ thống
ĐBCL bên

trong



76

10. Đánh giá chất lượng bên trong và bên ngoài



11.1 P

Kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong bao gồm việc

thu thập, xử lý, báo cáo, nhận và chuyển thông tin từ các 
bên liên quan trong việc hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên
cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập.

11.2 D

Thông tin về ĐBCL bên trong bao gồm kết quả phân tích

dữ liệu phải phù hợp, chính xác và sẵn sàng cung cấp cho các
bên liên quan một cách kịp thời nhằm hỗ trợ cho việc ra
quyết định; đồng thời, đảm bảo sự thống nhất, bảo mật và
an toàn.

11.3
C

Thực hiện rà soát hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên

trong, số lượng, chất lượng, sự thống nhất, bảo mật, an toàn
của dữ liệu và thông tin.

11.4 A

Việc quản lý thông tin ĐBCL bên trong, các chính sách, quy

trình và kế hoạch đảm bảo chất lượng được cải tiến để hỗ

trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.
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11. Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong
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Source: Guide to Big Data for Manufacturing by Daniel D. Gutierrez

11. Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong

Các thứ bậc thu thập, phân tích dữ liệu



11. Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong

https://www.inetsoft.com/info/university_and_higher_education_dashboard_examples/



11. Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong

http://www.d
ashboardinsig
ht.com/article
s/digital-
dashboards/b
uilding-
dashboards/d
ashboards-
for-
university-
administratio
n.aspx



12. Nâng cao chất lượng

12.1 P Xây dựng kế hoạch liên tục nâng cao chất lượng của

CSGD bao gồm các chính sách, hệ thống, quy trình, thủ tục
và nguồn lực để thực hiện tốt nhất hoạt động đào tạo,
nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

12.2 P Các tiêu chí lựa chọn đối tác, các thông tin so chuẩn và đối

sánh để cải tiến hiệu quả hoạt động được thiết lập.

12.3
D

Thực hiện việc so chuẩn và đối sánh nhằm nâng cao các 

hoạt động ĐBCL và khuyến khích đổi mới, sáng tạo.

12.4 C Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối

sánh được rà soát.

12.5 A Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối

sánh được cải tiến để liên tục đạt được các kết quả tốt

nhất trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng
đồng.
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82

“Đối sánh (Benchmarking) là quá trình mang 
tính hệ thống và liên tục để so sánh các yếu 
tố/ hoạt động của Trường với các đơn vị bên 
trong và bên ngoài có kinh nghiệm thực tiễn 
tốt hơn nhằm cải tiến hoạt động”

Khái niệm đối sánh?

12. Nâng cao chất lượng
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Các hình thức Benchmarking
• Benchmarking về quy trình (Process benchmarking) tập trung 

vào so sánh các quy trình (VD thiết kế CTĐT, phản hồi các bên 
liên quan, tuyển sinh, .)

• Benchmarking về hoạt động (Performance benchmarking) tập 
trung vào so sánh với những đối thủ cạnh tranh (có thể so sánh 
về các sản phẩm hay dịch vụ). 

• Benchmarking về chức năng (Functional benchmarking) tập 
trung vào so sánh các quy trình, mảng hoạt động (VD quản lý 
nhân sự, dịch vụ học thuật, hỗ trợ sinh viên,...) 

• Benchmarking với đơn vị có thực tiễn tốt (Best-in-class 
benchmarking) tập chung vào việc học hỏi các trường hàng đầu 
hoặc các kinh nghiệm thực tiến tốt của các trường khác.

12. Nâng cao chất lượng
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12. Nâng cao chất lượng



NHÓM “CHỨC NĂNG”



Nhóm ĐBCL về mặt chức năng (Đào tạo)

Số 
tiêu 
chuẩn

Tên tiêu chuẩn Số 
tiêu 
chí

13 Tuyển sinh và nhập học 5

14 Thiết kế và rà soát chương trình 
dạy học

5

15 Giảng dạy và học tập 5

16 Đánh giá người học 4

17 Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ 
người học

4

Tổng cộng 23



13. Tuyển sinh và nhập học

13.1 P
Xây dựng kế hoạch, chính sách và truyền thông để
tuyển sinh cho các chương trình đào tạo khác nhau.

13.2 P
Xây dựng các tiêu chí để lựa chọn người học có chất
lượng cho mỗi chương trình đào tạo.

13.3
D

Các thủ tục giám sát việc tuyển sinh và nhập học được
thực hiện.

13.4 C
Có các biện pháp giám sát việc tuyển sinh và nhập
học.

13.5 A
Việc tuyển sinh và nhập học được cải tiến để đảm bảo

sự phù hợp và hiệu quả.
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14. Thiết kế và rà soát chương trình học

14.1 P Xây dựng hệ thống để thiết kế, phát triển, giám sát, rà
soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành các chương
trình dạy học cho tất cả các chương trình đào tạo và các 
môn học/học phần có sự đóng góp và phản hồi của các 
bên liên quan.

14.2 P Có hệ thống xây dựng, rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra
của chương trình đào tạo và các môn học/học phần để
phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan.

14.3 D Các đề cương môn học/học phần, kế hoạch giảng dạy của
chương trình đào tạo và các môn học/học phần được
văn bản hóa, phổ biến và thực hiện dựa trên chuẩn đầu ra.

14.4 C Việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát chương
trình dạy học được thực hiện.

14.5 A Quy trình thiết kế, đánh giá và chương trình dạy học được cải
tiến để đảm bảo sự phù hợp và cập nhật nhằm đáp ứng
nhu cầu thay đổi của các bên liên quan.
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15. Giảng dạy và học tập

15.1 P Thiết lập được hệ thống để lựa chọn các hoạt động dạy
và học phù hợp với triết lý giáo dục và nhằm đạt được

chuẩn đầu ra.
15.2 D Triển khai được hệ thống thu hút, tuyển chọn đội ngũ

giảng viên, phân công nhiệm vụ dựa trên trình độ chuyên

môn, năng lực, thành tích chuyên môn và kinh nghiệm.
15.3 D Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc học tập suốt đời

được tổ chức phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra.

15.4 C Các hoạt động dạy và học được giám sát và đánh giá để

cải tiến và nâng cao chất lượng.
15.5 A Triết lý giáo dục, hoạt động dạy và học được cải tiến để

đạt được chuẩn đầu ra, dạy và học có chất lượng, học tập
suốt đời.
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15. Teaching and Learning
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Education Philosophy?
A set of related beliefs (behind every 
school and every teacher) that 
influences what and how students are 
taught. It represents answers to 
questions about the purpose of 
schooling, a teacher's role, and what 
should be taught and by what 
methods.

Source: © 2005 McGraw-Hill Higher Education



15. Giảng dạy và học tập
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Thế nào là triết lý giáo dục?
Một bộ giá trị (niềm tin) được thực
hành bởi nhà trường và mọi giảng
viên, tác động đến phương thức và
nội dung giảng dạy. Trả lời cho câu
hỏi về mục đích của quá trình học, vai
trò của người giảng viên, phương
pháp và nội dung giảng dạy. 
Ví dụ: Triết lý khai phóng, lấy người
học làm trung tâm

Source: © 2005 McGraw-Hill Higher Education



Educational Philosophy (NUS)
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NUS Educational Philosophy
The NUS community of students, teachers, and administrators, seeks to help students 
become individuals with questioning minds, willing and able to examine what is taken 
for granted, and who engage in rigorous inquiry within and beyond assumed 
disciplinary borders; individuals of well-rounded mind and character; constructive 
and responsible members of a community, ready to assume leadership and 
conscious of the impact of their activities on others; global citizens, who are sensitive 
to diverse cultural settings, aware of the potential they offer, and capable of operating 
in them, while conscious of the particularity, value, and limits of their own 
perspectives; bearers of a resourceful and enterprising spirit, in public and private 
life; and able communicators who can articulate and defend ideas effectively.
The University seeks to inculcate students with the above qualities through both 
formal and informal education that extends from the classroom environment to a larger 
institutional culture outside the classroom. The latter includes the myriad learning 
opportunities in residential living.
NUS recognizes its distinctive educational role as a university with both an Asian and 
international identity. This unique position creates the possibility of equally unique 
perspectives, and allows the University to retain a global outlook while drawing from 
and reflecting upon the character and resources of the region.

Source: http://www.nus.edu.sg/registrar/edu.html
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Hoạt động dạy và học

• Triết lý giáo dục
• Phổ biến
• Khen thưởng và công nhận
• Cải tiến chất lượng và đối sánh

• Hoạt động dạy và học trên
lớp

• Kiểm tra đánh giá & phản hồi
• Hướng dẫn và phụ đạo
• Năng lực dạy và học
• Hoạt động nghiên cứu & phát

triển phương pháp giảng dạy

• Cơ sở hạ tầng và trang thiết
bị

• Công nghệ
• Đảm bảo sự tương thích có

định hướng của CTĐT
• Theo dõi và đánh giá

Hệ
thống

Con 
người

Văn
hóa

Phương
thức

dạy và
học

Chất 
lượng 
học 
tập 
suốt 

đời và 
đầu 
ra



16. Đánh giá người học

16.1 P Thiết lập được hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các 

loại hình đánh giá người học phù hợp trong suốt tiến trình
học tập.

16.2 D Việc đánh giá người học được thiết kế phù hợp với việc đạt

được chuẩn đầu ra.

16.3
C

Các phương pháp đánh giá và kết quả đánh giá người học

được rà soát để đảm bảo độ chính xác, tin cậy, công bằng

và hướng tới việc đạt được chuẩn đầu ra.

16.4 A Các loại hình và các phương pháp đánh giá người học được
cải tiến để đảm bảo độ chính xác, tin cậy và hướng tới việc

đạt được chuẩn đầu ra.
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Xây dựng và triển khai CTĐT
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Source: Johnson Ong Cheebin,  AUN-QA  Assessors Training Workshop, 7/2013



Điều kiện để có chất lượng đào tạo tốt

Lưu ý: Constructive Alignment (Kiến tạo thống nhất)

Yêu cầu Giải thích chi tiết

Mục tiêu đào tạo đúng Phù hợp với sứ mạng
Đáp ứng yêu cầu các bên liên
quan

Chuẩn đầu ra rõ ràng Cấu trúc
Mức độ

Chương trình dạy học Được xây dựng dựa trên CĐR

Hoạt động dạy và học Phù hợp với nội dung CT dạy học
Lấy người học làm trung tâm

Kiểm tra đánh giá Đánh giá đúng CĐR:
- Độ giá trị
- Độ tin cậy



Lưu ý

 Chuẩn đầu ra cần có

 Cấu trúc:

 thể hiện nhóm kiến thức kỹ năng

Thể hiện các cấp: Trường – Chương
trình – môn học – bài học)

 Mức độ

 thể hiện các mức phát triển kiến
thức, kỹ năng ( Động từ Bloom)



CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH:
 Mô tả cụ thể những gì người học được kỳ vọng 

có thể biết và làm được tại thời điểm tốt nghiệp 
một CTĐT, thường được trình bày theo kiến 
thức, kỹ năng và thái độ.

CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC:
 Mô tả những gì người học được kỳ vọng có thể 

biết và làm được khi hoàn tất một môn học;
 Tương thích với chuẩn đầu ra chương trình và 

đóng góp vào việc đạt được chuẩn đầu ra 
chương trình.

CẤP ĐỘ CHUẨN ĐẦU RA



NGUỒN THAM CHIẾU ĐỂ XÂY DỰNG

 Tầm nhìn, sứ mạng của trường và khoa; mục tiêu đào
tạo của khoa;

 Nhu cầu của các bên liên quan, đặc biệt là người học
và nhà tuyển dụng;

 Văn bản quản lý của nhà nước có liên quan;

 Khung năng lực quốc gia;

 Tiêu chuẩn năng lực của hiệp hội nghề nghiệp;

 Các bộ tiêu chuẩn kiểm định có liên quan;

 Chuẩn đầu ra của các chương trình cùng ngành ở
trong nước và quốc tế;

 CDIO SYLLABUS



Khung trình độ Quốc gia Việt Nam (VQF)
Quyết định 1982/QĐ-TTg, ngày 18 tháng 10 năm 2016
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Kiến thức Kỹ năng
Mức tự chủ và trách

nhiệm

6

Bậc
Đại
Học

- Kiến thức thực tế vững
chắc, kiến thức lý thuyết
sâu, rộng trong phạm vi của
ngành đào tạo.

- Kiến thức cơ bản về khoa 
học xã hội, khoa học chính
trị và pháp luật.

- Kiến thức về công nghệ
thông tin đáp ứng yêu cầu
công việc.

- Kiến thức về lập kế hoạch, 
tổ chức và giám sát các quá
trình trong một lĩnh vực hoạt
động cụ thể.

- Kiến thức cơ bản về quản
lý, điều hành hoạt động
chuyên môn.

- Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các
vấn đề phức tạp.

- Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc
làm cho mình và cho người khác.

- Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng
các giải pháp thay thế trong điều kiện môi 
trường không xác định hoặc thay đổi.

- Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc
sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện
của các thành viên trong nhóm.

- Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp
tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, 
phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực
hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức
tạp.

- Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung 
năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

- Làm việc độc lập hoặc làm
việc theo nhóm trong điều
kiện làm việc thay đổi, chịu
trách nhiệm cá nhân và trách
nhiệm đối với nhóm.

- Hướng dẫn, giám sát những
người khác thực hiện nhiệm
vụ xác định.

- Tự định hướng, đưa ra kết
luận chuyên môn và có thể
bảo vệ được quan điểm cá
nhân.

- Lập kế hoạch, điều phối, 
quản lý các nguồn lực, đánh
giá và cải thiện hiệu quả các
hoạt động.



Khung trình độ Quốc gia Việt Nam (VQF)
Quyết định 1982/QĐ-TTg, ngày 18 tháng 10 năm 2016
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Kiến thức Kỹ năng
Mức tự chủ và trách

nhiệm

7

Bậc

Sau

Đại
Học

Kiến thức thực 
tế và lý thuyết 
sâu, rộng, tiên 
tiến, nắm vững 
các nguyên lý 
và học thuyết 
cơ bản trong 
lĩnh vực nghiên 
cứu thuộc 
chuyên ngành 
đào tạo.
- Kiến thức liên 
ngành có liên 
quan.
- Kiến thức 
chung về quản 
trị và quản lý.

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh 
giá dữ liệu và thông tin để đưa ra 
giải pháp xử lý các vấn đề một cách 
khoa học;
- Có kỹ năng truyền đạt tri thức dựa 
trên nghiên cứu, thảo luận các vấn 
đề chuyên môn và khoa học với 
người cùng ngành và với những 
người khác.
- Kỹ năng tổ chức, quản trị và quản 
lý các hoạt động nghề nghiệp tiên 
tiến.
- Kỹ năng nghiên cứu phát triển và 
sử dụng các công nghệ một cách 
sáng tạo trong lĩnh vực học thuật và 
nghề nghiệp.
- Có trình độ ngoại ngữ tương đương 
bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ 
Việt Nam.

- Nghiên cứu, đưa 
ra những sáng kiến 
quan trọng.
- Thích nghi, tự 
định hướng và 
hướng dẫn người 
khác.
- Đưa ra những kết 
luận mang tính 
chuyên gia trong 
lĩnh vực chuyên 
môn.
- Quản lý, đánh giá 
và cải tiến các hoạt 
động chuyên môn.



Chuỗi các hoạt động giảng dạy, học tập được sắp xếp 
hợp lý, đảm bảo giúp người học đạt được chuẩn đầu 

ra của chương trình.

The challenge is the gap between 

• the planned curriculum, 

• the taught curriculum 

• and the learned curriculum 
Ewell, P.T. (1999). A delicate balance: The role of evaluation in management. Boulder, 

CO: National Center for Higher Education Management.

CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC(CURRICULUM)



Sứ 
mạng

và 
tầm 

nhìn...

1. Đề 
cương 
CĐR

3. Chuẩn đầu 
ra CTĐT

1.1
1.2
…

2.1
2.1.1
2.1.2
…

4. Nguyên tắc 
thiết kế CTĐT

…

6. Trình tự 
giảng dạy   
kỹ năng 

5. Cấu trúc 
CTĐT 

7. Ma trận 
các môn học 
và kỹ năng

     

   

8. Đề cương môn học
đáp ứng CĐR

9. Đánh giá năng lực                             
của sinh viên

     

   

Dạy và học
Đánh giá

và phản hồi

CĐR
môn học

Các yếu tố bối cảnh

2. Mục tiêu           
đào tạo

…

QUY TRÌNH XÂY DỰNG CTĐT



Xác định 
CĐR

Yêu cầu từ các tổ chức độc lập
•Chính phủ: Luật GD...
•Cơ quan quản lý: quy chế, hướng dẫn…
•Các HH nghề nghiệp: ABET, AACSB…
•Các tổ chức nghiên cứu…

Y/c và nhu cầu từ các bên liên quan 
•Nhà trường, các giảng viên
•Đại diện các tổ chức sử dụng SVTN 
•Các cựu sinh viên
•Các sinh viên

Thiết kế 
CTĐT

Thực hiện
CTĐT

Đánh giá
CTĐT

Mô hình PT CTĐT? 
Phương pháp tiếp cận/ 
Mô hình CDIO

QUY TRÌNH XÂY DỰNG CTĐT



Constructive Alignment
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Horizontal 
alignment



106

nn

ĐỊNH HƯỚNG THỐNG NHẤT
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16. Đánh giá người học



17.1 P Có kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ

người học cũng như hệ thống giám sát người học.

17.2 D Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ

thống giám sát người học được thực hiện để đáp ứng nhu

cầu của các bên liên quan

17.3 C Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ

thống giám sát người học được rà soát.

17.4 A Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ

thống giám sát người học được cải tiến để đáp ứng nhu cầu

và sự hài lòng của các bên liên quan.
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17. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học
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17. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học



Nhóm ĐBCL về mặt chức năng (nghiên cứu)

Số 
tiêu 
chuẩn

Tên tiêu chuẩn Số 
tiêu 
chí

18 Quản lý nghiên cứu khoa học 4

19 Quản lý tài sản trí tuệ 4

20 Hợp tác và đối tác nghiên cứu 
khoa học 

4

Tổng cộng 12



18.1 P Thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực hiện, 

giám sát và rà soát các hoạt động nghiên cứu, chất lượng
cán bộ nghiên cứu, các nguồn lực và các hoạt động liên
quan đến nghiên cứu.

18.2 D Chiến lược tìm nguồn kinh phí cho nghiên cứu, thúc đẩy
nghiên cứu, sáng tạo, hợp tác và nghiên cứu khoa học
đỉnh cao được triển khai để đạt được tầm nhìn và sứ mạng

của cơ sở giáo dục

18.3
C

Các chỉ số thực hiện chính được sử dụng để đánh giá số

lượng và chất lượng nghiên cứu.

18.4 A Việc quản lý nghiên cứu được cải tiến để nâng cao chất

lượng nghiên cứu và sáng tạo.
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18. Quản lý nghiên cứu khoa học



19.1 P Thiết lập được hệ thống quản lý và bảo hộ các phát

minh, sáng chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu.

19.2 D Hệ thống ghi nhận, lưu trữ và khai thác tài sản trí tuệ
được triển khai.

19.3
C

Hệ thống rà soát việc quản lý tài sản trí tuệ được triển

khai thực hiện.

19.4 A Việc quản lý tài sản trí tuệ được cải tiến để bảo hộ cơ sở

giáo dục, cán bộ nghiên cứu và các lợi ích cộng đồng.
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19. Quản lý tài sản trí tuệ



113Source: http://www.tp.edu.sg/centres/office-of-research-and-
technology#tab2

19. Quản lý tài sản trí tuệ



20.1 P Xây dựng hệ thống để thiết lập hợp tác và các đối tác
nghiên cứu nhằm đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu.

20.2 D Triển khai được các chính sách và quy trình để thúc đẩy

hợp tác và các đối tác nghiên cứu.

20.3
C

Hệ thống rà soát tính hiệu quả của hợp tác và các đối tác

nghiên cứu được triển khai thực hiện.

20.4 A Việc hợp tác và các đối tác nghiên cứu được cải tiến để

đạt được các mục tiêu nghiên cứu.
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20. Hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học



115Source: http://www.slideshare.net/famestoyrosso/the-importance-of-ip-management-in-
universities-f-amestoy

20. Hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học



Nhóm ĐBCL về mặt chức năng
(phục vụ cộng đồng)

Số 
tiêu 
chuẩn

Tên tiêu chuẩn Số 
tiêu 
chí

21 Kết nối và phục vụ cộng đồng 4

Tổng cộng 4



21. Kết nối và phục vụ cộng đồng

21.1 P Xây dựng được kế hoạch kết nối và cung cấp các dịch
vụ phục vụ cộng đồng để thực hiện tầm nhìn và sứ
mạng của cơ sở giáo dục.

21.2 D Các chính sách và hướng dẫn cho việc kết nối và phục
vụ cộng đồng được thực hiện.

21.3
C

Triển khai được hệ thống đo lường, giám sát việc kết
nối và phục vụ cộng đồng.

21.4 A Việc cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng

đồng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng
của các bên liên quan.
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118Source: https://whowillyoubegsu.wordpress.com/2012/11/15/active-
citizenship/

21. Kết nối và phục vụ cộng đồng
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21. Kết nối và phục vụ cộng đồng

DLSU - The Community Engagement Framework

Source: http://www.dlsu.edu.ph/offices/cosca/who-we-are/cef.asp



NHÓM “KẾT QUẢ”



Nhóm tiêu chuẩn về kết quả

Số tiêu 
chuẩn

Tên tiêu chuẩn Số 
tiêu 
chí

22 Kết quả đào tạo 4

23 Kết quả nghiên cứu khoa học 6

24 Kết quả phục vụ cộng đồng 4

25 Kết quả tài chính và thị trường 2

Tổng cộng 16



22. Kết quả đào tạo

22.1 Tỷ lệ người học đạt và tỷ lệ thôi học của tất cả các chương
trình đào tạo, các môn học/học phần được xác lập, giám
sát và đối sánh để cải tiến.

22.2 Thời gian tốt nghiệp trung bình cho tất cả các chương trình
đào tạo được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.

22.3 Khả năng có việc làm của người học tốt nghiệp của tất cả
các chương trình đào tạo được xác lập, giám sát và đối
sánh để cải tiến.

22.4 Mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của
người học tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh
để cải tiến.
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23. Kết quả nghiên cứu khoa học

23.1 Loại hình và khối lượng nghiên cứu của đội ngũ giảng viên
và cán bộ nghiên cứu được xác lập, giám sát và đối sánh để cải

tiến.

23.2 Loại hình và khối lượng nghiên cứu của người học được xác

lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.

23.3 Loại hình và số lượng các công bố khoa học bao gồm cả các 

chỉ số trích dẫn được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.

23.4 Loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ được xác lập, giám

sát và đối sánh để cải tiến.

23.5 Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu được xác lập, 

giám sát và đối sánh để cải tiến.

23.6 Kết quả nghiên cứu và sáng tạo, bao gồm việc thương mại

hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành lập các cơ sở khởi nghiệp, 
v.v. được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.
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24.1 Loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục
vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và
đối sánh để cải tiến.

24.2 Tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng
đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh
để cải tiến.

24.3 Tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với
người học và đội ngũ cán bộ, giảng viên được xác lập, giám sát
và đối sánh để cải tiến.

24.4 Sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và phục
vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và
đối sánh để cải tiến.
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24. Kết quả phục vụ cộng đồng



25. Kết quả tài chính và thị trường

25.1 Kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, nghiên

cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và
đối sánh để cải tiến

25.2 Kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được xác lập, 
giám sát và đối sánh để cải tiến.
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Tính chất của nhóm “Kết quả”

 Gồm các chỉ báo hoạt động (Performance 
Indicator)

 Giúp kiểm tra“ Sức khỏe” của CSGD (tương tự
như các chỉ số sức khỏe của người: Nhịp tim, 
chỉ số máu…)

 Việc xác định và phân tích thường xuyên các 
chỉ báo giúp CSGD sớm phát hiện dấu hiệu bất
thường từ đó xác định nguyên nhân để khắc
phục.

 Việc ra quyết định dựa trên số liệu và
phân tích giúp nâng cao hiệu quả các hoạt
động tại CSGD



Từ khóa

 Chỉ báo hoạt động được:

 Xác lập, 

 Giám sát

 Đối sánh

 Để cải tiến.



Chỉ báo hoạt động
Nội dung Chỉ báo chính (KPI)

Xây dựng và triển khai
CTĐT

• Tỷ lệ người học đạt và tỷ lệ thôi học
• Thời gian tốt nghiệp trung bình

Chất lượng đầu ra CTĐT • Khả năng có việc làm

Thực hiện NCKH • Khối lượng nghiên cứu của GV, NCV, Người học
• Số lượng các công bố khoa học
• Số lượng các tài sản trí tuệ

Tài chính NCKH • Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu

Tính thực tiễn của NCKH • Kết quả ứng dụng của nghiên cứu và sáng tạo

Thực hiện PVCĐ • Khối lượng tham gia hoạt động kết nối và phục
vụ cộng đồng

Tác động của hoạt động
PVCĐ

• Tác động xã hội, kết quả của hoạt động
• Tác đối với người học và đội ngũ cán bộ, giảng

viên

Kết quả tài chính • Kết quả và các chỉ số tài chính

Kết quả thị trường • Kết quả và các chỉ số thị trường

Sự hài lòng của các bên
liên quan

• Chất lượng người học
• Chất lượng PVCĐ



Các việc cần làm

Từ khóa Ý nghĩa

Xác lập • Nêu rõ định nghĩa, cách đo các chỉ báo
• Có ban hành quy định, quy trình

Giám sát • Các chỉ báo được định kỳ xác định, tổng hợp, phân
tích, báo cáo

• Có bộ phận chuyên trách thực hiện
• Có các Cơ sở dữ liệu phục vụ việc ra quyết định

Đối sánh • Các chỉ báo được so sánh bên trong và bên ngoài

Cải tiến • Căn cứ trên kết quả phân tích các chỉ báo, các 
nguyên nhân của các hạn chế được xác định, các 
hoạt động điều chỉnh, cải tiến được thực hiện.

(Thể hiện trong phần tự đánh giá của từng tiêu chuẩn 
trong nhóm Chiến lược, hệ thống, chức năng)



Lưu ý

 Một số chỉ báo “dễ đo”, “có sẵn”

 Số liệu mang tính học vụ; 

 số lượng NCKH; 

 Số hoạt động sinh viên; 

 Số liệu thu chi tài chính…

 Một số chỉ số “khó đo”, “không có sẵn”

 Mức độ hài lòng;

 Tác động…



Nguyên tắc đánh giá

Quá trình: PDCA

 Plan : xây dựng kế hoạch

 Do : triển khai công tác

 Check: giám sát, đánh giá

 Act : cải tiến

Kết quả: LeTCI

 Level: Mức độ đạt được kết quả

 Trend: Xu hướng phát triển

 Comparisons: so sánh (trong, ngoài)

 Integration: sự gắn kết với mục tiêu



Chúc thành công!


