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GIỚI THIỆU 
TIÊU CHUẨN AUN-QA
(Đánh giá hệ thống ĐBCL cấp Chương trình đào tạo, Version 3.0)
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1
• Hiểu các khái niệm và nguyên lý cơ bản áp dụng trong AUN-QA: PDCA, OBE

2
• Phân tích nội hàm, yêu cầu cơ bản của các tiêu chí thuộc bộ tiêu chuẩn AUN-QA 

phiên bản 3.0

3
• Biết cấu trúc và các yêu cầu cơ bản của báo cáo tự đánh giá

4
• Xác định các bên liên quan và sự tham gia của từng bên liên quan để tiến

hành khảo sát, phục vụ cho quá trình tự đánh giá

5
• Triển khai quá trình tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá cấp CTĐT

Chuẩn đầu ra

2

Sau khi tham gia buổi hướng dẫn, người tham dự có thể:



Nội dung

Giới thiệu chung

Bộ tiêu chuẩn AUN-QA version 3.0

Tự đánh giá (Self-assessment)

3

Tài liệu
1. Tài liệu Hướng dẫn trình bày báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo

tiêu chuẩn AUN-QA (version 3)  - ThS Đào Phong Lâm (tháng 6/2020)

2. ASEAN University Network Quality Assurance – Guide to AUN-QA 
Assessment at Programme Level version 3.0 (Pink book)

http://bit.ly/CTDT-AUN

3. Các công văn quy định của Bộ GD&ĐT về KĐCL cấp CTĐT

http://bit.ly/CTDT-MOET

4. Thư mục lưu trữ các văn bản phục vụ công tác TĐG cấp CTĐT năm 2020 của
trường đại học Nông Lâm TP.HCM (cập nhật thường xuyên)

http://bit.ly/CTDT-NLU-2020
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Tài liệu buổi hướng dẫn

http://bit.ly/NLU-huongdanAUN-QA
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1. Giới thiệu chung

1.1 Quan điểm về chất lượng và hệ thống ĐBCL

1.2 Các nguyên lý ĐBCL của AUN (AUN-QA)

1.3 Mô hình đảm bảo chất lượng theo AUN-QA

6



1.1 Quan điểm về chất lượng
và hệ thống ĐBCL

AUN_QA: “Chất lượng” là điều chỉnh hợp lý giữa
các yêu cầu của các bên liên quan, chuyển tải thành
công các yêu cầu đó vào mục tiêu đào tạo và đạt
được mục tiêu đó.

“Chất lượng” là Sự phù hợp với mục tiêu (Quality 
as fitness for purpose): nhà trường đề ra các mục tiêu
thích hợp và đạt được mục tiêu đề ra.
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1.1 Quan điểm về chất lượng
và hệ thống ĐBCL

Nguồn: Johnson Ong Cheebin, Overview of Institutional Quality Assurance, 1/2014 8



1.2 Các nguyên lý ĐBCL của AUN (AUN-QA)

• Plan-Do-Check-Act (PDCA)

Cải tiến liên tục

• Outcomes-based Education (OBE)

Giáo dục dựa trên đầu ra
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Plan-Do-Check-Act (PDCA)

Deming Cycle (Chu trình Deming)

Continuous quality improvement model
(Mô hình liên tục cải tiến chất lượng)

Graduates’ Attributes (GAs)

Programme Learning Outcomes (PLOs)

Curriculum

Teaching & Learning (T&L)Assessment 10



Outcomes-based Education (OBE)
Nguyên lý của OBE

1. Expected Learning Outcomes – ELOs
◦ Chuẩn đầu ra / Kết quả học tập mong đợi

2. Constructive Alignment 
◦ Kiến tạo đồng bộ / Sự tương thích có định hướng / Sự tương thích

có tính hệ thống

3. Backward Design
◦ Quy trình thiết kế ngược / Thiết kế dựa trên nhu cầu của các

bên liên quan

4. Life-long Learning
◦ Học tập suốt đời / Tạo cơ hội học tập liên tục cho người học
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OBE – Expected Learning Outcomes

PLOs

CLOs

LLOs

Expected 
Learning 
Outcomes 
(ELOs)
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OBE – Constructive Alignment

Chương trình
dạy học

(Curriculum)

Chuẩn đầu ra
(Expected Learning 

Outcomes)

PP kiểm tra, 
đánh giá

(Assessment approaches)

Hoạt động
dạy và học

(T&L activities) Củng cố việc học
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OBE – Backward Design
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OBE – Life-long learning (LLL)

Nguồn: Tài liệu hướng dẫn, trang 27
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The European Reference Framework sets out eight key competences for lifelong learning

OBE – Quy trình XD và thực hiện CTĐT
1. Xác định Mục tiêu (POs) & CĐR (PLOs)

2. Đối chiếu với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)
(TT số 24/2015/TT-BGDĐT ngày 23/9/2015)

3. Gắn kết với Tầm nhìn (V) & Sứ mệnh (M)

4. Chọn lọc/ Xây dựng HP (courses)

5. Xác định các PP Dạy (T) & Học (L)

6. Đồng bộ Đánh giá (A) với T & L

7. Đo việc đạt được CĐR HP (CLOs), CĐR CTĐT (PLOs) và Mục tiêu (POs)

8. Phản hồi để bảo đảm cải tiến chất lượng liên tục (continuous quality 
improvement)

9. Đối sánh (B - benchmark)
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1.3 Mô hình ĐBCL của AUN (AUN-QA )

Strategic
QA 

(Institutional)

Systemic QA
(Internal QA System)

Functional QA
(Education, Research and Service)

Cấp CSGD Cấp CTĐT 
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2. Bộ tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 3.0

2.1 Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng
2.2 Nội dung tiêu chuẩn AUN-QA version 3.0

18



2.1 Tài liệu hướng dẫn – Bộ GD&ĐT

Công văn 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH
Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT
(nội dung và cấu trúc giống cuốn "pink book" của AUN-QA)

Giải thích nội hàm của tiêu chuẩn, tiêu chí
Các câu hỏi chẩn đoán: gợi ý để đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn, tiêu chí đó
Nguồn minh chứng có thể thu thập để đánh giá tiêu chuẩn, tiêu chí
Một số bảng biểu phải có trong báo cáo tự đánh giá (Self-Assessment Report SAR)

Công văn 1669/QLCL-KĐCLGD 
Hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT

Chi tiết nội hàm của từng tiêu chuẩn, tiêu chí
Mốc chuẩn tham chiếu để đánh giá tiêu chí đạt yêu cầu tối thiểu mà CTĐT phải đạt được
Nguồn minh chứng. Các nguồn minh chứng có dấu * là minh chứng cốt lõi (key 

evidence)
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2.1 Tài liệu hướng dẫn – Bộ GD&ĐT

Công văn 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH Công văn 1669/QLCL-KĐCLGD 



2.1 Tài liệu hướng dẫn – AUN-QA
CRITERION

SUB CRITERION ( )

CHECKLIST CRITERION

CHECKLIST
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2.1 Tài liệu hướng dẫn – ThS Đào Phong Lâm

1. Hướng dẫn các tiêu chí, trình bày các biểu bảng số liệu liên quan, các minh 
chứng cần cung cấp

2. Hướng dẫn tự chấm điểm các tiêu chí
3. Hướng dẫn các minh chứng cốt lõi
4. Các phụ lục tham khảo

Lưu ý:
Hướng dẫn để viết SAR: giải thích nội dung từng tiêu chí kèm theo đề xuất thực

hiện, có ví dụ và minh chứng cụ thể, có nhiều phụ lục để tham khảo
Cần hiểu rõ về bộ tiêu chuẩn để tham khảo tài liệu này một cách hiệu quả
Một số thuật ngữ được biên dịch khác với hướng dẫn của Bộ GD&ĐT
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2.2 Bộ tiêu chuẩn AUN-QA version 3.0
T
T Tiêu chuẩn AUN-QA version 3.0 (2015) Số tiêu chuẩn

hợp phần (đặc tả)
Số tiêu chí
chấm điểm

1 Expected Learning Outcomes (Chuẩn đầu ra) 4 3

2 Programme Specification (Bản mô tả CTĐT) 2 3

3 Programme Structure and Content 
(Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học)

6 3

4 Teaching and Learning Approach 
(Phương pháp tiếp cận trong dạy và học)

6 3

5 Student Assessment (Đánh giá kết quả học tập của người học) 8 5

6 Academic Staff Quality (Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên) 10 7

7 Support Staff Quality (Đội ngũ nhân viên) 5 5

8 Student Quality and Support 
(Người học và hoạt động hỗ trợ người học)

5 5

9 Facilities and Infrastructure (Cơ sở vật chất và trang thiết bị) 7 5

10 Quality Enhancement (Nâng cao chất lượng) 6 6

11 Output (Kết quả) 3 5

11 62 50
23

AUN-QA Model for Programme Level 
(version 3.0)

Nguồn: Pink book, trang 13
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Mô hình đảm bảo chất lượng cấp CTĐT
(phiên bản 3.0)

NHU CẦU CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG & ĐỐI SÁNH CHUẨN QUỐC GIA/QUỐC TẾ

KẾT 
QUẢ 
HỌC 
TẬP 

(Chuẩn
đầu ra)

THÀNH  
TỰU

25

Mô hình đảm bảo chất lượng cấp CTĐT
(phiên bản 3.0)

CĐR được đưa vào CTĐT như
thế nào và quá trình

giúp người học đạt được CĐR

Yếu tố đầu vào (input) 
của quá trình

Các hoạt động nhằm
liên tục cải tiến chất lượng

Kết quả đạt được của CTĐT 
để đối sánh

26



Criterion 1. Expected Learning Outcomes
AUN-QA (3.0) MOET (TT 04/2016/TT-BGDĐT)

1.1

The expected learning outcomes 
have been clearly formulated and 
aligned with the vision and mission 
of the university 

Mục tiêu của CTĐT được xác định rõ 
ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn 
của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với
mục tiêu của giáo dục đại học quy định
tại Luật giáo dục đại học.

1.2

The expected learning outcomes 
cover both subject specific and 
generic (i.e. transferable) learning 
outcomes

Chuẩn đầu ra của CTĐT được xác định
rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu
chung và yêu cầu chuyên biệt mà người
học cần đạt được sau khi hoàn thành
CTĐT

1.3

The expected learning outcomes 
clearly reflect the requirements of 
the stakeholders

Chuẩn đầu ra của CTĐT phản ánh
được yêu cầu của các bên liên quan, 
được định kỳ rà soát, điều chỉnh và
được công bố công khai

27

Tiêu chuẩn 1. Chuẩn đầu ra

Yêu cầu cơ bản

Thể hiện sự tương thích giữa PLOs với tầm nhìn, sứ mạng, mục
tiêu giáo dục của Khoa và Trường

Quá trình xây dựng và phát triển PLOs:
Chỉ rõ sự tham gia của các bên liên quan
Có tham chiếu các yêu cầu/quy định về PLOs
Có đối sánh (giữa các phiên bản và với các CTĐT khác)
Có áp dụng Bloom’s Taxanomy
Thể hiện sự phân loại và phân nhóm PLOs

28



Criterion 2. Programme Specification
AUN-QA (3.0) MOET (TT 04/2016/TT-BGDĐT)

2.1
The information in the programme
specification is comprehensive and 
up-to-date

Bản mô tả CTĐT đầy đủ thông tin và
cập nhật. 

2.2

The information in the course 
specification is comprehensive and 
up-to-date

Đề cương các học phần đầy đủ thông
tin và cập nhật

2.3

The programme and course 
specifications are communicated
and made available to the 
stakeholders

Bản mô tả CTĐT và đề cương các học
phần được công bố công khai và các
bên liên quan dễ dàng tiếp cận

29

Tiêu chuẩn 2. Bản mô tả CTĐT

Yêu cầu cơ bản

Trình bày quá trình thiết kế, nội dung và tính định kì cập nhật của
bản mô tả CTĐT và ĐCHP

Nội dung của bản mô tả CTĐT và ĐCHP cần có đầy đủ thông tin 
cần thiết

Liệt kê các hình thức chuyển chuyển tải bản mô tả CTĐT và
ĐCHP đến các BLQ
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Criterion 3. Programme Structure and Content

AUN-QA (3.0) MOET (TT 04/2016/TT-BGDĐT)

3.1
The curriculum is designed based on 
constructive alignment with the 
expected learning outcomes 

Chương trình dạy học được thiết kế dựa 
trên chuẩn đầu ra

3.2
The contribution made by each course to 
achieve the expected learning outcomes 
is clear 

Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt 
được chuẩn đầu ra là rõ ràng

3.3 The curriculum is logically structured, 
sequenced, integrated and up-to-date 

Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự 
logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp

31

Tiêu chuẩn 3. Cấu trúc và nội dung CTDH

Yêu cầu cơ bản
Mô tả quá trình xây dựng và rà soát chương trình dạy học (CTDH)
Tính định kì
Sự tham gia của các BLQ
Các nội dung cập nhật (so sánh các phiên bản của CTDH)

Thể hiện được sự tương thích giữa 3 thành phần gồm:
Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs )
PP dạy và học (T&L)
PP đánh giá (Assessment)

Thể hiện được việc thiết kế CTDH giúp người học đạt được PLOs:
Bản đồ thể hiện tiến trình học tập (curriculum map)
Ma trận CLOs và PLOs
Ma trận LLOs và CLOs
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Criterion 4. Teaching and Learning Approach
AUN-QA (3.0) MOET (TT 04/2016/TT-BGDĐT)

4.1
The educational philosophy is well 
articulated and communicated to all 
stakeholders.

Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo
dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ
biến tới các bên liên quan.

4.2

Teaching and learning activities are 
constructively aligned to the 
achievement of the expected 
learning outcomes.

Các hoạt động dạy và học được thiết kế
phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra.

4.3
Teaching and learning activities 
enhance life-long learning.

Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc
rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả
năng học tập suốt đời của người học. 
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Tiêu chuẩn 4. PP tiếp cận trong dạy và học

Yêu cầu cơ bản
Nêu triết lý giáo dục và thể hiện việc chuyển tải triết lý giáo dục vào

CTDH
Mô tả và giải thích việc triển khai các hoạt động dạy và học nhằm đảm

bảo hỗ trợ người học đạt được PLOs
PP dạy và học
Môi trường đào tạo (vật chất và phi vật chất)
Quy trình đánh giá chất lượng của hoạt động dạy và học
Tính linh hoạt và chủ động của người học trong việc lựa chọn lộ trình học tập

Cụ thể hóa khái niệm “học tập suốt đời” và chỉ rõ CTĐT giúp người học
phát triển khả năng học tập suốt đời:

Trong các học phần, 
Trong PP dạy và học
Trong CTDH và lộ trình học tập (chiều ngang và chiều dọc)
Hoạt động mà cựu SV có thể phát triển năng lực học tập suốt đời
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Criterion 5. Student Assessment
AUN-QA (3.0) MOET (TT 04/2016/TT-BGDĐT)

5.1

The student assessment is 
constructively aligned to the 
achievement of the  expected learning 
outcomes.

Việc đánh giá kết quả học tập của người học
được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được
chuẩn đầu ra.

5.2

The student assessments including 
timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading are 
explicit and communicated to students

Các quy định về đánh giá kết quả học tập
của người học (bao gồm thời gian, phương
pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và
các nội dung liên quan) rõ ràng và được
thông báo công khai tới người học.

5.3

Methods including assessment rubrics 
and marking schemes are used to ensure 
validity, reliability and fairness of 
student assessment

Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa
dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự
công bằng.

5.4
Feedback of student assessment is 
timely and helps to improve learning

Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để
người học cải thiện việc học tập.

5.5
Students have ready access to appeal 
procedure

Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình
khiếu nại về kết quả học tập.
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Tiêu chuẩn 5. Đánh giá KQHT của người học

Yêu cầu cơ bản

Mô tả hình thức và PP đánh giá người học
Liệt kê các hình thức và PP
Giải thích việc lựa chọn hình thức và PP
Mô tả hệ thống điểm số / tiêu chí đánh giá, xếp loại của Trường/Khoa
Thể hiện sự tương thích với CLOs
Chứng minh việc đảm bảo tính đa dạng, độ giá trị, độ tin cậy và sự

công bằng

Thông tin về hình thức và PP đánh giá người học:
Kênh và cách thức công bố thông tin với người học
Có cơ chế phản hồi về kết quả đánh giá
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Criterion 6. Academic Staff Quality
AUN-QA (3.0) MOET (TT 04/2016/TT-BGDĐT)

6.1

Academic staff planning (considering 
succession, promotion, re-deployment, 
termination, and retirement) is carried 
out to fulfil the needs for education, 
research and service

Việc quy hoạch đội ngũ giảng viên, nghiên
cứu viên (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, 
bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho
nghỉ hưu) được thực hiện đáp ứng nhu cầu
về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt
động phục vụ cộng đồng. 

6.2

Staff-to-student ratio and workload are 
measured and monitored to improve 
the quality of education, research and 
service

Tỉ lệ giảng viên/người học và khối lượng
công việc của đội ngũ giảng viên, nghiên
cứu viên được đo lường, giám sát làm căn cứ
cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên
cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng
đồng. 

6.3

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

Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng
viên, nghiên cứu viên (bao gồm cả đạo đức
và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều
chuyển được xác định và phổ biến công khai. 
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Criterion 6. Academic Staff Quality
AUN-QA (3.0) MOET (TT 04/2016/TT-BGDĐT)

6.4 Competences of academic staff are 
identified and evaluated

Năng lực của đội ngũ giảng viên, nghiên
cứu viên được xác định và được đánh giá. 

6.5

Training and developmental needs of 
academic staff are identified and 
activities are implemented to fulfil 
them

Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên
môn của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu
viên được xác định và có các hoạt động
triển khai để đáp ứng nhu cầu đó. 

6.6

Performance management including 
rewards and recognition is implemented 
to motivate and support education, 
research and service

Việc quản trị theo kết quả công việc của
giảng viên, nghiên cứu viên (gồm cả khen
thưởng và công nhận) được triển khai để tạo
động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu
khoa học và các hoạt động phục vụ cộng
đồng. 

6.7

The types and quantity of research 
activities by academic staff are 
established, monitored and 
benchmarked for improvement

Các loại hình và số lượng các hoạt động
nghiên cứu của giảng viên và nghiên cứu
viên được xác lập, giám sát và đối sánh để
cải tiến chất lượng
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Tiêu chuẩn 6. Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên

Yêu cầu cơ bản

Chính sách và hoạt động quản lý đội ngũ GV, nghiên cứu viên
Hoạch định: Kế hoạch chiến lược, dự báo nhu cầu về đội ngũ GV (5 năm) 
Tuyển dụng: tiêu chí và quy trình, vị trí công việc
Quản lý: Tiêu chí đánh giá năng lực, lộ trình phát triển năng lực, chính sách đãi ngộ
Phát triển: khảo sát nhu cầu đào tạo và các hoạt động đào tạo

Số liệu cần mô tả và phân tích xu hướng:
Đội ngũ GV, nghiên cứu viên: giới tính, độ tuổi, thâm niên, học hàm/học vị
FTE (Full-time Equivalent): Thống kê khối lượng giảng dạy
Tỷ lệ SV/GV (5 năm)
Hoạt động NCKH: số lượng, loại hình và công bố NCKH (5 năm)
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Criterion 7. Support Staff Quality
AUN-QA (3.0) MOET (TT 04/2016/TT-BGDĐT)

7.1

Support staff planning (at the library, 
laboratory, IT facility and student 
services) is carried out to fulfil the needs 
for education, research and service.

Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại
thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ
thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được thực
hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu
khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng.

7.2
Recruitment and selection criteria for 
appointment, deployment and promotion 
are determined and communicated

Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên
để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ
biến công khai. 

7.3 Competences of support staff are 
identified and evaluated

Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định
và được đánh giá. 

7.4
Training and developmental needs of 
support staff are identified and activities 
are implemented to fulfil them

Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, 
nghiệp vụ của nhân viên được xác định và có
các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó. 

7.5

Performance management including 
rewards and recognition is implemented 
to motivate and support education, 
research and service

Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân
viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được
triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, 
nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ
cộng đồng. 
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Tiêu chuẩn 7. Đội ngũ nhân viên

Yêu cầu cơ bản

Chính sách và hoạt động quản lý đội ngũ nhân viên
Hoạch định: Kế hoạch chiến lược, dự báo nhu cầu về đội ngũ nhân viên

(5 năm) 
Tuyển dụng: tiêu chí và quy trình, vị trí công việc
Quản lý: Tiêu chí đánh giá năng lực, lộ trình phát triển năng lực, chính
sách đãi ngộ
Phát triển: quy trình đào tạo và phát triển (đánh giá nhu cầu đào tạo, 

thực hiện đào tạo, và đánh giá kết quả đào tạo)

Số liệu cần mô tả và phân tích xu hướng:
Đội ngũ nhân viên: trình độ, vị trí công việc
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Criterion 8. Student Quality and Support
AUN-QA (3.0) MOET (TT 04/2016/TT-BGDĐT)

8.1
The student intake policy and admission 
criteria are defined, communicated, 
published, and up-to-date

Chính sách tuyển sinh được xác định rõ
ràng, được công bố công khai và được
cập nhật.

8.2 The methods and criteria for the selection 
of students are determined and evaluated

Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn
người học được xác định rõ ràng và được
đánh giá.

8.3
There is an adequate monitoring system 
for student progress, academic 
performance, and workload

Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến
bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học
tập, khối lượng học tập của người học.

8.4

Academic advice, co-curricular activities, 
student competition, and other student 
support services are available to improve 
learning and employability

Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt
động ngoại khóa, hoạt động thi đua và
các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện
việc học tập và khả năng có việc làm của
người học.

8.5
The physical, social and psychological
environment is conducive for education 
and research as well as personal well-being

Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan
tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo,
nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân
người học.
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Tiêu chuẩn 8. Người học và hoạt động hỗ trợ người học

Yêu cầu cơ bản

Tuyển sinh: 
Cách thức xác định và các kênh thông tin để công bố chính sách, chỉ tiêu, tiêu

chí, phương thức tuyển sinh.
Quá trình thay đổi, cập nhật chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh phục vụ nâng

cao chất lượng

Giải thích/minh họa tính hiệu quả của các dịch vụ hỗ trợ người học: Hệ
thống quản lý tiến trình học tập,  Cố vấn học tập,  Hoạt động ngoại khóa, 
Tư vấn học đường, môi trường vật chất và tinh thần, hoạt động hỗ trợ tìm
việc làm…

Số liệu cần mô tả và phân tích xu hướng:
Tình hình nhập học của người học năm thứ nhất (5 năm)
Số người học đang học (5 năm)
Đối sánh điểm chuẩn của CTĐT với các ngành khác, trường khác
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Criterion 9. Facilities and Infrastructure
AUN-QA (3.0) MOET (TT 04/2016/TT-BGDĐT)

9.1

The teaching and learning facilities and 
equipment (lecture halls, classrooms, 
project rooms, etc.) are adequate and 
updated to support education and research

Có hệ thống phòng làm việc, phòng học 
và các phòng chức năng với các trang 
thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động 
đào tạo và nghiên cứu. 

9.2
The library and its resources are adequate
and updated to support education and 
research

Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp 
và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động 
đào tạo và nghiên cứu. 

9.3
The laboratories and equipment are 
adequate and updated to support 
education and research

Phòng thí nghiệm, thực hành và trang
thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ
trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

9.4
The IT facilities including e-learning 
infrastructure are adequate and updated to 
support education and research

Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm 
cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù 
hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt 
động đào tạo và nghiên cứu. 

9.5
The standards for environment, health and 
safety; and access for people with special
needs are defined and implemented

Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, 
an toàn được xác định và triển khai có
lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người
khuyết tật. 
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Tiêu chuẩn 9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị

Yêu cầu cơ bản

Chứng minh tính đầy đủ, cập nhật và hiệu quả của các điều kiện về CSVC phục
vụ cho quá trình dạy-học và NCKH của GV, nghiên cứu viên và người học

So sánh và đánh giá thực trạng với nhu cầu, thể hiện việc cập nhật để thỏa mãn nhu cầu 
của các bên liên quan và giúp người học đạt được chuẩn đầu ra của CTĐT.
Có xác định nhu cầu, thực hiện cải tiến dựa theo nhu cầu, có biện pháp bảo trì, bảo 

dưỡng định kỳ, có theo dõi và đánh giá tính hiệu quả trong việc sử dụng CSVC và TTB.

Lưu ý yêu cầu đặc biệt về: KTX, Thư viện; phòng thí nghiệm, thực hành; hạ tầng
CNTT; E-learning; và các yêu cầu đặc biệt khác về y tế, môi trường, an toàn, nhu
cầu đặc biệt.

Số liệu cần mô tả và phân tích xu hướng:
Loại hình, số lượng, chất lượng của CSVC và TTB phục vụ dạy, học và NCKH
Kết quả khảo sát đánh giá điều kiện CSVC và TTB
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Criterion 10. Quality Enhancement
AUN-QA (3.0) MOET (TT 04/2016/TT-BGDĐT)

10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as 
input to curriculum design and development

Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên
liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế
và phát triển chương trình dạy học.

10.2
The curriculum design and development 
process is established and subjected to 
evaluation and enhancement

Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy
học được thiết lập, được đánh giá và cải tiến.

10.3

The teaching and learning processes and 
student assessment are continuously reviewed 
and evaluated to ensure their relevance and 
alignment

Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả
học tập của người học được rà soát và đánh
giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích
và phù hợp với chuẩn đầu ra.

10.4 Research output is used to enhance teaching 
and learning

Các kết quả nghiên cứu khoa học được sử
dụng để cải tiến việc dạy và học.

10.5

Quality of support services and facilities (at 
the library, laboratory, IT facility and student 
services) is subjected to evaluation and 
enhancement

Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại
thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công
nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác)
được đánh giá và cải tiến.

10.6
The stakeholder’s feedback mechanisms are 
systematic and subjected to evaluation and 
enhancement

Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính
hệ thống, được đánh giá và cải tiến.
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Tiêu chuẩn 10. Nâng cao chất lượng

Yêu cầu cơ bản

Cơ chế phản hồi thông tin từ các bên liên quan để nâng cao chất lượng: 
Quy trình, đối tượng, kênh thông tin, nội dung và tính định kì của các loại khảo sát
PP phân tích kết quả
Minh chứng về việc điều chỉnh/cải tiến dựa trên kết quả khảo sát
Phản hồi kết quả góp ý của các bên liên quan

Chứng minh tính hiệu quả của NCKH trong việc nâng cao chất lượng T&L

Số liệu cần mô tả và phân tích xu hướng:
Các kết quả khảo sát nhằm xây dựng, rà soát, cập nhật và kết quả cải tiến:

Tầm nhìn, sứ mạng
POs, PLOs, CLOs, curriculum
PP dạy và học, PP đánh giá người học
Điều kiện CSVC và TTB
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Criterion 11. Output
AUN-QA (3.0) MOET (TT 04/2016/TT-BGDĐT)

11.1
The pass rates and dropout rates are 
established, monitored and benchmarked 
for improvement

Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, 
giám sát và đối sánh để cải tiến chất 
lượng. 

11.2
The average time to graduate is 
established, monitored and benchmarked 
for improvement

Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác
lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất
lượng. 

11.3
Employability of graduates is established, 
monitored and benchmarked for 
improvement

Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác
lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất
lượng. 

11.4

The types and quantity of research 
activities by students are established, 
monitored and benchmarked for 
improvement

Loại hình và số lượng các hoạt động
nghiên cứu của người học được xác lập, 
giám sát và đối sánh để cải tiến chất
lượng. 

11.5
The satisfaction levels of stakeholders are
established, monitored and benchmarked 
for improvement

Mức độ hài lòng của các bên liên quan
được xác lập, giám sát và đối sánh để cải
tiến chất lượng. 
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Tiêu chuẩn 11. Kết quả đầu ra

Yêu cầu cơ bản

Các chỉ số kết quả
Có thiết lập, thống kê và theo dõi
Có đối sánh trong và ngoài nước
Có biện pháp để cải tiến và nâng cao chất lượng tương ứng với các chỉ số

Số liệu cần mô tả, phân tích xu hướng và đối sánh
Tỷ lệ tốt nghiệp và thôi học (5 khóa gần nhất)
Thời gian tốt nghiệp trung bình (5 khóa gần nhất)
Tỷ lệ có việc làm của người học (5 khóa gần nhất)
Loại hình và số lượng NCKH của người học (5 khóa gần nhất)
Sự hài lòng của các bên liên quan (5 năm gần nhất)
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3. Tự đánh giá
3.1 Các bên liên quan (Stakeholders)
3.2 Quá trình tự đánh giá (Self-assessment Process)
3.3 Báo cáo tự đánh giá (Self-assessment Report - SAR)
3.4 Thang đánh giá (Rating scale)
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NHÀ NƯỚC

BỘ CHỦ QUẢN

Nhà tuyển dụng
Nhà trường

Cựu SV

Sinh viên / SVTN
Chuyên gia tư vấn CTĐT

Thành phần bên trong

Thành phần đối tác bên ngoài

Thành phần cấp cao bên ngoài

Giảng viên/ NCV

Khoa/Bộ môn

3.1 Các bên liên quan

Hiệp hội nghề nghiệp
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3.1 Các bên liên quan
Nhóm các bên liên quan

Các chuyên gia
thuộc ngành đào tạo

Đại diện những chuyên gia có uy tín/người am hiểu/nhà
khoa học trong lĩnh vực thuộc ngành đào tạo

Người học Người học hiện tại và cựu người học

Giảng viên Chuyên gia giáo dục, đội ngũ GV và thành viên khoa/bộ
môn đào tạo

Xã hội Nhà tuyển dụng, các dịch vụ môi giới việc làm, lãnh đạo
các địa phương, các tổ chức sử dụng lao động…

Chuyên gia tư vấn
CTĐT

Chuyên gia thiết kế và xây dựng CTĐT
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3.1 Các bên liên quan – Mối quan tâm
NHÀ NƯỚC

Nguồn nhân lực chất lượng cao, trách nhiệm công dân, lòng yêu nước

BỘ CHỦ QUẢN
Nguồn nhân lực lành nghề, số lượng phù hợp nhu cầu phát triển của ngành, đạo đức nghề nghiệp

NHÀ TUYỂN DỤNG 
SV TỐT NGHIỆP

Năng lực nghề nghiệp, 
đạo đức nghề nghiệp, 

kỹ năng mềm
GIẢNG VIÊN

Kiến thức cơ bản, chuyên sâu và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản; 
kỹ năng mềm; trách nhiệm XH

CỰU SINH VIÊN
Sự phát triển năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc và sự thay

đổi của KHKT, giữ được việc làm và thăng tiến

SINH VIÊN
Năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp kỹ năng mềm, phát triển

nhân cách; có khả năng học tập suốt đời, có việc làm sau khi tốt nghiệp

CHUYÊN GIA TƯ 
VẤN NGÀNH

Năng lực nghề nghiệp
và khả năng học tập

suốt đời đáp ứng sự thay
đổi nhanh chóng của

KHKT

KHOA/BỘ MÔN
TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, QUAN ĐIỀM GD, MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

NHÀ TRƯỜNG
TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, TRIẾT LÝ GD 
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Mức độ tham gia của các BLQ

1. Thông báo (notify)

2. Cung cấp thông tin (inform)

3. Tư vấn (consult)

4. Tham gia (involve)

5. Hợp tác (collaborate)

6. Thực hiện (empower
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Mức độ tham gia của các BLQ (1&2)
1. Thông báo (Notify) 2. Cung cấp thông tin (Inform)

Mức độ
liên quan

- Thông tin đại chúng
- Thông tin luôn được công

bố rộng rãi

- Các bên liên quan được cung cấp
thông tin định kỳ và thường xuyên

Vai trò
của BLQ

- Là người nhận thông tin 
một cách thụ động

- Là người nhận thông tin có chọn
lọc từ nhà trường

- Góp ý cho nhà trường thông qua 
các kênh thông tin có sẵn

Công cụ - Website
- Các tài liệu mà Trường xuất

bản định kỳ (kỷ yếu, tờ rơi, 
email…)

- Các thông báo tóm tắt
- Các chuyên trang thông tin
- Thư gửi đến đối tượng có liên quan
- Emails
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Mức độ tham gia của các BLQ (3&4)
3. Tư vấn (Consult) 4. Tham gia (Involve)

Mức
độ liên
quan

- Có được ý kiến góp ý/đánh giá
của các bên liên quan

- Các bên liên quan nhận được
phản hồi về kết quả xây
dựng/điều chỉnh CTĐT

- Làm việc cùng với các bên liên quan trong
suốt quá trình xây dựng/điều chỉnh CTĐT 
nhằm đảm bảo ý kiến góp ý/đánh giá của
các bên liên quan được hiểu đúng và
chuyển tải vào CTĐT

Vai trò
của
BLQ

- Là người trả lời các câu hỏi
của nhà trường

- Là người tham gia vào các
buổi đối thoại, buổi tư vấn

- Là thành viên của hội đồng thẩm định
CTĐT/ thành viên nhóm xây dựng và điều
chỉnh CTĐT

- Tham gia vào một số hoạt động, một số sự
kiện trong quá trình xây dựng và điều chỉnh
CTĐT

Công
cụ

- Điều tra khảo sát hoặc thăm dò
ý kiến

- Phỏng vấn
- Thảo luận nhóm
- Hội thảo

- Hội thảo
- Phỏng vấn sâu
- Tham vấn
- Thảo luận nhóm chuyên sâu
- Bỏ phiếu
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Mức độ tham gia của các BLQ (5&6)

5. Hợp tác (Collaborate) 6. Thực hiện (Empower)

Mức
độ liên
quan

- Các quyết định được thực hiện dựa
trên thảo luận thống nhất với các
bên liên quan

- Các bên liên quan có quyền ra quyết
định về những thay đổi trong CTĐT

- Có trách nhiệm tự thực hiện và điều
hành quá trình xây dựng/điều chỉnh
CTĐT

Vai trò
của
BLQ

- Là cộng tác viên
- Là người trong hội đồng điều hành

quá trình xây dựng/điều chỉnh
CTĐT

- Là người định hình các chính sách

- Là người thiết kế và quản lý: nguồn
lực, chính sách và các hoạt động xây
dựng/điều chỉnh CTĐT

Công
cụ

- Tham vấn và phỏng vấn được điều
hành bởi các bên liên quan

- Diễn đàn thảo luận

- Lịch trình thực hiện
- Các hoạt động quản lý CTĐT, hoạt

động tư vấn/tham vấn, các công cụ
phát triển CTĐT
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Chương trình đào tạo

Xây dựng/ 
Rà soát

Kết quả/ 
tác độngTriển khai

3.1 Các bên liên quan
- Quá trình phát triển CTĐT
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Nội
dung

Đối
tượng

Chương trình đào tạo

Định
kì

Chuẩn CTĐT
Thực trạng và nhu cầu đào tạo

nguồn nhân lực
POs, PLOs

Nhà KH, chuyên gia
Cựu SV
Nhà tuyển dụng
Hiệp hội nghề nghiệp
CQQL nhà nước

Rà soát: 2 năm/lần ; Xây dựng: 4 năm/lần

POs
PLOs
Học phần
Cấu trúc chương trình

dạy học

Chuyên gia tư vấn
CTĐT

GV
Cựu SV
SV năm cuối

Xây dựng/ 
Rà soát
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Nội
dung

Đối
tượng

Chương trình đào tạo

Định
kì

Điều kiện T&L, 
NCKH

Nhu cầu đào
tạo/ NCKH

GV
Nghiên cứu viên

1 năm/lần

SV Nhân viên
phục vụ

Điều kiện T&L, 
NCKH

Đánh giá GV
CLOs
PP đánh giá môn

học

1 HK/lần

Điều kiện
làm việc

Nhu cầu đào
tạo

1 năm/lần

Triển khai
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Nội
dung

Đối
tượng

Chương trình đào tạo

Định
kì

Điều kiện T&L
Khung CTĐT
PLOs
Phẩm chất SVTN
Việc làm
Nhu cầu đào tạo lại/ đào tạo

bổ sung

SV tốt nghiệp (6-12 tháng)
Cựu SV

1 năm/lần

Đánh giá cựu SV
Phẩm chất SVTN
Nhu cầu đào tạo lại/ đào tạo

bổ sung
Đề xuất hỗ trợ/ hợp tác

Nhà tuyển dụng
Hiệp hội nghề nghiệp

Kết quả/ 
tác động
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Các mẫu khảo sát hiện có (cấp Trường)

STT Đối tượng khảo sát Nội dung khảo sát Định kỳ
(tối thiểu)

1 Sinh viên Đánh giá môn học 2 lần/năm

2 Sinh viên Đánh giá sự hài lòng 1 lần/năm

3 Sinh viên mới tốt nghiệp Đánh giá CTĐT 4 lần/năm

4 Giảng viên Đánh giá chất lượng đào tạo 1 lần/năm
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Nguồn: https://qmo.nlu.edu.vn/phieu-khao-sat



Các mẫu khảo sát hiện có (cấp Trường)

STT Đối tượng khảo sát Nội dung khảo sát Định kỳ
(tối thiểu)

5 Người sử dụng dịch vụ tại các đơn
vị của Trường

Đánh giá chất lượng phục vụ
tại các đơn vị 1 lần/năm

6 Sinh viên tốt nghiệp Đánh giá CTĐT 
và mức độ đáp ứng việc làm 1 lần/năm

7 Nhà tuyển dụng Góp ý xây dựng CTĐT 1 lần/năm

8 Chuyên viên, kỹ thuật viên, nhân
viên phục vụ Đánh giá mức độ hài lòng 1 lần/năm

9 Tân sinh viên Nhu cầu và kỳ vọng 1 lần/năm
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Nguồn: https://qmo.nlu.edu.vn/phieu-khao-sat

3.2 Quá trình tự đánh giá

• Phổ biến chủ
trương

• Thành lập các
nhóm chuyên
trách

• Xây dựng kế
hoạch TĐG

• Tìm hiểu bộ tiêu
chuẩn AUN-QA

Plan 

• Tự đánh giá
• Thu thập thông

tin, minh chứng
• Thực hiện các

hoạt động cải
tiến

• Viết SAR
• Rà soát SAR

Do
• Hiệu chỉnh SAR
• Lấy ý kiến phản

hồi của BLQ về
SAR

Check

• Cải tiến hệ thống
ĐBCL

• Hoàn tất SAR
• Chuyển SAR cho

BLQ
• Chuẩn bị sẵn

sàng cho ĐGN

Act

Nguồn: Pink book trang 48
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3.3 Báo cáo tự đánh giá
- Self-Assessment Report (SAR)

Phần 1: Giới thiệu (Introduction)
Tóm tắt SAR
Mô tả quá trình tự đánh giá
Sơ lược lịch sử của quá trình ĐBCL, sứ mạng, tầm nhìn và chính sách ĐBCL của Trường và

của Khoa/bộ môn

Phần 2: Tự đánh giá theo các tiêu chuẩn (AUN-QA Criteria)
Mô tả chi tiết hiện trạng hoạt động của Trường và/hoặc Khoa/bộ môn gắn với nội hàm của

từng tiêu chuẩn/tiêu chí theo đúng cấu trúc của bộ tiêu chuẩn

Phần 3: Phân tích điểm mạnh và điểm tồn tại (Strengths and Weaknesses Analysis) 
Tóm tắt điểm mạnh – Nêu được điểm nổi bật/ thành tựu đáng tự hào của Trường và/hoặc

Khoa/bộ môn.
Tóm tắt điểm tồn tại – Nêu những điểm mà Trường và/hoặc Khoa/bộ môn cần cải thiện
Tự đánh giá theo thang điểm (Phụ lục A – Pink book)
Kế hoạch cải tiến – Đề xuất giải pháp để cải tiến nhằm đạt được yêu cầu chất lượng theo bộ

tiêu chuẩn

Phần 4: Phụ lục (Appendices)
Danh mục minh chứng và các phụ lục khác (nếu có)

Nguồn: Pink book trang 51
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Yêu cầu khi viết SAR

Truthful and Accurate Trung thực và chính xác

Factual and Analytical Dựa trên dữ kiện thật và có phân tích

Consistency and Alignment Tính nhất quán và gắn kết

Positive tone Giọng văn tích cực

Avoid Motherhood 
statement

Tránh phát ngôn sáo rỗng

“DO WHAT YOU WRITE AND WRITE WHAT YOU DO!”

Nguồn: Tài liệu tập huấn “SAR zoom clinic” của AUN-QA, tháng 4/2020
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3.4 Thang đánh giá
Rating/

Mức đánh giá Description / Mô tả

1
Absolutely
Inadequate

Hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu của tiêu
chí, phải có giải pháp khắc phục ngay

2
Inadequate and 
Improvement is 
Necessary

Không đáp ứng yêu cầu của tiêu chí, cần có
những giải pháp khắc phục

3

Inadequate but 
Minor Improvement 
Will Make It 
Adequate

Chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tiêu chí
nhưng chỉ cần có một số cải tiến nhỏ sẽ đáp
ứng được yêu cầu

Nguồn: Pink book trang 64
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3.4 Thang đánh giá (tt)
Rating/

Mức đánh giá Description / Mô tả

4 Adequate as Expected Đáp ứng yêu cầu của tiêu chí

5 Better Than Adequate Đáp ứng tốt hơn yêu cầu của tiêu chí

6 Example of Best 
Practices Đáp ứng rất tốt yêu cầu của tiêu chí

7
Excellent (Example of 
World-class or Leading 
Practices)

Đáp ứng xuất sắc yêu cầu của
tiêu chí

Nguồn: Pink book trang 64
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Phân mứcđánh giá và loại chất lượng
Mức Phân loại Chất lượng Giải thích Chất lượng và Cải thiện

1 Không có chất lượng Không phù hợp; phải cải thiện lập tức

2 Trong giai đoạn lập kế hoạch Không phù hợp; cần cải thiện

3 Có kế hoạch, nhưng chưa minh chứng được việc
triển khai, áp dụng

Chưa phù hợp; một vài cải thiện sẽ giúp chương
trình trở nên phù hợp

4 Có kế hoạch và có minh chứng cho thấy
việc triển khai, áp dụng

Phù hợp mong đợi
(đáp ứng được các chỉ dẫn và tiêu chuẩn AUN-
QA)

5 Có minh chứng cho thấy hiệu quả trong
việc triển khai, áp dụng

Phù hợp hơn cả mong đợi
(vượt trội các chỉ dẫn và tiêu chuẩn AUN-QA)

6 Điển hình cho các thực hành hảo hạng Thực hành tiên tiến

7 Chất lượng ngoại hạng (đạt tầm quốc tế
hay dẫn đầu khu vực) Thực hành dẫn đầu

Nguồn: Tài liệu hướng dẫn, trang 84
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Phân mức đánh giá và loại chất lượng theo PDCA

Mức Phân loại Chất lượng Phân tích PDCA

1 Không có chất lượng NOTHING

2 Trong giai đoạn lập kế hoạch Planning…….

3 Có kế hoạch, nhưng chưa minh chứng được
việc triển khai, áp dụng PLAN do

4 Có kế hoạch và có minh chứng cho thấy việc
triển khai, áp dụng PLAN DO Check Act

5 Có minh chứng cho thấy hiệu quả trong việc
triển khai, áp dụng PLAN DO CHECK ACt

6 Điển hình cho các thực hành hảo hạng PDCA + Benchmarks trong nước

7 Chất lượng ngoại hạng (đạt tầm quốc tế hay
dẫn đầu khu vực) PDCA + Benchmarks quốc tế

Nguồn: Tài liệu hướng dẫn, trang 84
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Mẫu phiếu đánh giá tiêu chí
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Nguồn: Tài liệu hướng dẫn, Phụ lục 8 trang 149



73

Khảo sát đánh giá buổi làm việc
http://tinyurl.com/KHAOSAT-AUN-2020

74


	bia
	03. Slide Gioi thieu AUN-QA ver 3.0 - in

