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Mục tiêu buổi tập huấn

Sau khóa tập huấn, người tham dự sẽ:

• Nắm được cách viết báo cáo tự đánh giá 

theo bộ tiêu chuẩn của AUN-QA

• Thực hành viết báo cáo tự đánh giá theo 

Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA
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Mô hình AUN-QA

ĐBCL

chiến lược

(Institutional)

ĐBCL hệ thống

(Hệ thống ĐBCL nội bộ)

ĐBCL chức năng

(Giáo dục, Nghiên cứu và 

Dịch vụ)

Đánh giá ĐBCL cấp 

trường, bắt đầu 

tháng 1/2017

Đánh giá ĐBCL cấp 

chương trình từ 2007



GIỚI THIỆU BỘ TIÊU CHUẨN CỦA AUN

AUN-QA Assessment at Programme Level

The AUN-QA Framework for Programme Level 

focuses on the quality of educational activities 

with regard to the following dimensions:

- quality of input

- quality of process

- quality of output

1. Đánh giá cấp chương trình



AUN-QA cấp chương trình
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Phiên bản 0 Phiên bản 1

2007 – 2010

18 Tiêu chí

Phiên bản 2

2011 – 2016

15 Tiêu chí

Phiên bản 3

2016/17

Chuẩn bị thực hiện

11 Tiêu chí

Mô hình AUN-QA 
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AUN-QA Model 

AUN-QA at Programme Level
1st Version 2nd Version 3rd Version

1. Goals and Objectives; 

Expected Learning Outcomes

1. Expected Learning 

Outcomes

1. Expected Learning 

Outcomes

2. Programme Specification 2. Programme Specification 2. Programme Specification

3. Programme Content 3. Programme Structure and 

Content

3. Programme Structure and 

Content4. Programme Organisation

5. Didactic Concept and 

Teaching/Learning Strategy

4. Teaching and Learning 

Strategy

4. Teaching and Learning 

Approach

6. Student Assessment 5. Student Assessment 5. Student Assessment

7. Staff Quality 6. Academic Staff Quality 6. Academic Staff Quality

8. Quality of Support Staff 7. Support Staff Quality 7. Support Staff Quality

9. Student Quality 8. Student Quality 8. Student Quality and 

Support10. Student Advice and Support 9. Student Advice and Support

11. Facilities and Infrastructure 10. Facilities and Infrastructure 9. Facilities and Infrastructure

12. Quality Assurance of  

Teaching/Learning Process

11. Quality Assurance of 

Teaching and Learning Process

10. Quality Enhancement

13. Student Evaluation

14. Curriculum Design

15. Staff Development Activities 12. Staff Development Activities 6. Academic Staff Quality

7. Support Staff Quality

16. Feedback Stakeholders 13. Stakeholders Feedback 10. Quality Enhancement

17. Output 14. Output 11. Output

18. Stakeholders 

Satisfaction

15. Stakeholders Satisfaction



Stakeholder’s Needs

Quality Assurance and (Inter)national benchmarking

Programme

Specification

Programme 

Structure & 

Content

Student
Assessment

Academic Staff 

Quality
Support Staff 

Quality 

Student Quality & 

Support

Facilities & 

Infrastructure

Quality Enhancement

Output

Expected

Learning

Outcomes

A
c
h
i
e
v
e
m
e
n
t
s

Teaching & Learning 

Approach

AUN-QA cấp chương trình

(Phiên bản 3)
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Mô hình AUN-QA 
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Criterion Sub-criterion Checklist

1. Expected Learning Outcomes 4 3

2. Programme Specification 2 3

3. Programme Structure and Content 6 3

4. Teaching and Learning Approach 6 3

5. Student Assessment 8 5

6. Academic Staff Quality 10 7

7. Support Staff Quality 5 5

8. Student Quality and Support 5 5

9. Facilities and Infrastructure 7 5

10. Quality Enhancement 6 6

11. Output 3 5

Total 62 50 

AUN-QA cấp chương trình

(Phiên bản 3)



AUN-QA cấp chương trình

(Phiên bản 3)

• Mối liên quan giữa 11 tiêu chí với nhau: 

Guide to AUN-QA Assessment at 

Programme Level, Version 3.0, trang 15
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Kiểm định (Accreditation):

Quy trình thông qua đó 1 tổ chức thứ 3 đánh giá chất lượng của 1 cơ sở

hoặc chương trình giáo dục để chính thức công nhận nó đạt các tiêu chuẩn

hoặc tiêu chí tối thiểu đã được xác định trước.

Đánh giá (Assessment)  AUN-QA

Quy trình tập hợp, lượng hóa, và sử dụng thông tin 1 cách hệ thống trên

quan điểm đánh giá chất lượng ĐBCL của cơ sở / chương trình giáo dục.

Kiểm toán (Audit):

Quy trình xem lại 1 cơ sở hoặc chương trình, chủ yếu tập trung vào mức độ

chịu trách nhiệm (accountability), và xác định có đáp ứng các yêu cầu đã

được nêu ra hay không.

Thẩm định (Evaluation):

Quy trình phân tích một cách hệ thống và quan trọng nói chung dẫn đến các

đánh giá và khuyến cáo đối với 1 cơ sở hoặc chương trình giáo dục.

Kiểm định, Đánh giá, Kiểm toán và

Thẩm định
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Kiểm định, Thẩm định, Kiểm nghiệm và 

Đánh giá

Thẩm định AUN-QA (cho mục đích cải thiện 

hiệu quả hệ thống ĐBCL)

• Không cứng nhắc (Non-prescriptive) 

• Đề nghị các nội dung cần cải tiến hơn là

chỉ thị giải pháp (Recommend areas for 

improvement rather than mandating 

solutions)

• Bối cảnh hóa hơn là tiêu chuẩn hóa các

hoạt động ĐBCL (Contextualised rather 

than standardised QA practices)
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Kết quả thẩm định AUN-QA



Mô hình PDCA đối với tự đánh giá ở cấp chương 

trình

Plan

• Trao đổi ý tưởng

• Thành lập nhóm

• Xây dựng kế hoạch

• Hiểu rõ các tiêu chí 

và quy trình của 

AUN-QA

Do

• Tự đánh giá

•Tập hợp dữ liệu & 

minh chứng

• Thu hẹp khoảng cách

• Viết SAR

• Xem lại SAR

Check

• Thẩm tra SAR

• Tập hợp phản hồi

Act

• Cải tiến ĐBCL 

• Hoàn tất SAR

• Trao đổi SAR

• Sẵn sàng

Change Management

13



Leader

Requirements

(Criterion 1 to 5)

Input
(Criterion 6 to 9)

Quality 
Enhancement
(Criterion 10)

Output 
(Criterion 11)

Facilitator

Thành lập nhóm
Dựa trên tiêu chí
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Leader

Programme 
(Criterion 1, 2, 3, 

10)

Teaching & Learning

and Student 
Assessment

(Criterion 4, 5, 10)

Resources
(Criterion 6, 7, 8, 9, 

10)

Output 
(Criterion 10, 11)

Facilitator

Thành lập nhóm
Dựa trên các tiêu chí liên quan
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Leader

Criterion 1, 2, 3 Criterion 4, 5 Criterion 6, 7, 8 Criterion 9, 10 , 
11

Facilitator

Thành lập nhóm
Tiêu chí ngẫu nhiên

16



CĐR ĐH Bộ GDĐT DN ABET/CDIO ETC.

1 F F M F ?

2 F M F

3 F F F F

4 F F F F

5 F P F

6 F P

7 F F F

8 F F F F ?

F – Fully fulfilled

M – Moderately fulfilled

P – Partially fulfilled

Ma trận Nhu cầu các bên liên quan và CĐR

17



Source: Chemical Engineering, Universitas Indonesia

Note: The figures in the ELO column relate to:

1 Not directly related to ELO 

2 Quite related to ELO 

3 Related to ELO 

4 Closely related to ELO 

5 Specifically related to ELO

Ma trận CĐR chương trình và Môn học

QA at Programme Level
18



Sơ đồ hóa chương trình khung

19



Sơ đồ hóa chương trình 

khung
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Sơ đồ hóa chương trình 

khung

Source: Chemical Engineering, Universitas Indonesia
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Học trọn đời

Định nghĩa: tất cả các hoạt động học tập được thực 

hiện trong đời, với mục tiêu nâng cao kiến thức, kỹ 

năng và khả năng cạnh tranh theo quan điểm của 1 

cá nhân, công dân, xã hội và/ hoặc liên quan đến 

tuyển dụng

Source: European Commission
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Đánh giá sinh viên
Phương pháp đánh giá

• MCQs

• Short Answer Test

• Essay

• Performance Test

• Written Test

• Fieldwork/Practicum

• Projects

• Laboratory Test

• Thesis

• Presentation

• Portfolios

• Case Studies

• Posters

• Journals/Blogs



Đánh giá sinh viên
An example of a assessment rubrics – criterion-referenced

24

QA at Programme Level
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Chất lượng giảng dạy (đội ngũ 

giảng viên)
Tính toán FTEs (Full-Time Equivalent) ?

QA at Programme Level

Investment of Time

Academic Staff

For example, if 1 FTE is equal to 40 hours per week (full-time 

employment), then the FTE of an academic staff member 

with a teaching load of 8 hours per week will be ________ 

(i.e. 8/40).

Student

For example, if 1 FTE student has to attend 20 hours of 

lesson a week, then the FTE of a part-time student with 10 

hours of lesson a week will be _______ (i.e. 10/20).
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Chất lượng giảng dạy (đội ngũ

giảng viên)

QA at Programme Level

Teaching Load

Academic Staff

For example, if the official full-time teaching load of an 

academic staff is 4 courses per semester, then each course 

accounts for 0.25 FTE. If an academic staff member is 

assigned 2 courses per semester, then the FTE will be _____ 

(i.e. 2 x 0.25 FTE). 

Study Load

Student

The investment of time method can also be used for 

calculating FTEs of student. For example, if 1 FTE student has 

to attend 20 hours of lesson a week, then the FTE of a part-

time student with 10 hours of lesson a week will be ______ 

(i.e. 10/20).



Tự đánh giá (Phân tích khoảng cách)

Hiện tại Nơi bạn muốn

Làm thế nào để đạt được

Gaps Gaps

Do
27



Thang chấm điểm

Do
28

Rating Description

1 Hoàn toàn không tương xứng

Các hoạt động ĐBCL để đáp ứng tiêu chí không được thực hiện. 

Không có kế hoạch, tài liệu, minh chứng hoặc kết quả. Cần phải cải

thiện nhiều.

2 Không tương xứng và cần cải thiện

Các hoạt động ĐBCL để đáp ứng tiêu chí còn đang trong giai đoạn

lên kế hoạch hoặc không tương xứng, cần cải thiện. Có 1 ít tài liệu

hoặc minh chứng. Các hoạt động này cho kết quả rất ít hoặc nghèo

nàn.

3 Không tương xứng nhưng 1 ít cải thiện sẽ đáp ứng

Các hoạt động ĐBCL để đáp ứng tiêu chí được định nghĩa và thực

hiện nhưng cần 1 ít cải tiến để hoàn toàn đáp ứng. Có tài liệu

nhưng minh chứng không rõ để chứng minh tài liệu này đã được

dùng hoàn toàn. Các hoạt động ĐBCL cho một số kết quả hoặc kết

quả không vững chắc (mâu thuẫn). 



Thang chấm điểm

Do
29

Rating Description

4 Vừa đủ như mong đợi

Các hoạt động ĐBCL đáp ứng tiêu chí và minh chứng đầy đủ, rõ ràng

chứng minh có tổ chức hoạt động đầy đủ. Các hoạt động này cho kết quả

vững chắc như mong muốn.

5 Tốt hơn đủ

Các hoạt động ĐBCL để đáp ứng tiêu chí thì tốt hơn “đủ”. Minh chứng

chứng tỏ hoạt động được thực hiện 1 cách hiệu quả. Các hoạt động này

cho kết quả tốt và có xu hướng cải tiến tích cực.

6 Ví dụ cho hoạt động tốt nhất

Các hoạt động ĐBCL để đáp ứng tiêu chí được xem như ví dụ về các hoạt

động tốt nhất trong lĩnh vực. Minh chứng chứng tỏ hoạt động được thực

hiện hiệu quả. Các hoạt động này cho kết quả rất tốt và có xu hướng cải

tiến tích cực.

7 Xuất sắc (Ví dụ cho hoạt động cấp quốc tế hoặc dẫn đầu)

Các hoạt động ĐBCL để đáp ứng tiêu chí được xem như ví dụ xuất sắc

hoặc có đẳng cấp quốc tế trong lĩnh vực. Minh chứng chứng tỏ hoạt động

được thực hiện 1 cách sáng tạo. Các hoạt động này cho kết quả xuất sắc

và xu hướng cải tiến vượt trội.



• Xác định và phỏng vấn người trong trường có thể 

cung cấp thông tin và dữ liệu cho mỗi tiêu chí

• Xác nhận mức độ tin cậy và chính xác của thông tin 

• Xác định nguồn minh chứng và xem xét lại tài liệu

• Xác định các chỗ trống trong thông tin, dữ liệu và 

thực hiện kế hoạch thu thập thông tin mới, dữ liệu 

mới 

• Xác định và tập hợp thông tin để so sánh và lấy 

chuẩn (benchmarking)

Thu thập dữ liệu và minh chứng

30

Do
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Thu thập dữ liệu và minh chứng

AUN-QA Criteria Possible Evidences

1 Expected Learning 

Outcomes

Programme & course specifications, syllabus , course 

brochure & prospectus, skills matrix, stakeholders’
inputs, curriculum map, university & faculty website, 

curriculum review minutes, accreditation & 

benchmarking reports

2 Programme Specification

3 Programme Structure & 

Content

4 Teaching & Learning 

Approach

Educational philosophy, student feedback, online 

learning portal, course specifications, syllabus, lesson 

plans

5 Student Assessment Syllabus, assessment rubrics, samples of in-course 

assessment, project work, final examination, marking 

scheme, moderation process, appeal procedure

6 Academic Staff Quality Manpower plan, recruitment criteria, staff 

qualifications, peer review & appraisal system, career 

plan, student feedback, award & recognition systems, 

staff workload, allocation of roles and duties, 

termination & retirement schemes, training and 

development policy and plan, scholarships, research 

& publications
Do
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Collect Data and Evidences

AUN-QA Criteria Possible Evidences

7 Support Staff Quality Manpower plan, number, type and qualification of 

support staff, career plan, training plan, appraisal 

system, award & recognition schemes, 

student/faculty feedback, training and development 

policy and plan, scholarships

8 Student Quality & Support Student selection process, trend of student intakes, 

credit system, student workload, student performance 

reports, student monitoring, student competition and 

awards, CCA/ECA activities

9 Facilities and Infrastructure Number and type of facilities, utilisation rates, 

downtime/uptime, maintenance plan, new facilities 

and upgrading plans, safety & health policy, facilities 

booking system

10 Quality Enhancement Curriculum design, review & approval process and 

minutes, QA of assessments,  stakeholders’ inputs, 

external examiners, stakeholders’ feedback report, 

tracer studies, service indicators

Do
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Collect Data and Evidences

AUN-QA Criteria Possible Evidences

11 Output Pass/drop-out rates, employment statistics, entry-

level salary, employers feedback, average time to 

graduate, student research, satisfaction surveys

Do



• Khoảng cách xuất hiện khi điều kiện hiện tại không 

đáp ứng:

– 1 hoặc nhiều yêu cầu của tiêu chí

– Điểm mong muốn của 1 hoặc nhiều tiêu chí

– Kết quả mong muốn

• Xác định các khoảng cách ngắn hạn/dài hạn

• Biết nguyên nhân của khoảng cách

• Lên kế hoạch và thực hiện giải pháp thu hẹp các 

khoảng cách này

Thu hẹp khoảng cách

34

Do



Viết SAR – Nội dung của SAR
Phần 1: Giới thiệu

• Content page 

• Executive summary

• Organisation of the self-assessment

• Brief description of the university, faculty and department

Phần 2: AUN-QA Các yêu cầu của tiêu chí

• Write-up on how the university, faculty or department addresses the 

requirements of the AUN-QA criteria (use Appendix A - Checklist as a 

reference)

Phần 3: Phân tích điểm mạnh và điểm yếu

• Summary of strengths

• Summary of Weaknesses

• Completed checklist

• Improvement plan

Phần 4: Các Phụ lục

• Glossary

• Supporting documents and evidences
35

Do



1. Xác định tiêu chí đó là tiêu chí theo chất

lượng hoặc theo định được lượng hóa hoặc

cả hai; tiêu chí yêu cầu cái gì: nguồn, kết

quả….

2. Viết tiêu chí sử dụng 5Ws và 1H hoặc

phương pháp ADRI

3. SAR cần được viết theo ngôn ngữ tích cực

4. Viêt cái đang được thực hiện

5. Rà soát lại xem bạn đã viết gì

Kỹ thuật viết SAR

36

Do



Criterion 1, 2, 3, 4, 5

What What is it?

Describe the criterion or situation

How How is it done?

How is it aligned to …..?

Who is involved?

When is it done?

Where is it done?

Describe the approach (process) and deployment

Why Why does the gap exist?

Describe the gap and its improvement plan

Viết SAR

Qualitative Criterion

37

Do



Criterion 11

What What is the current result or performance?

What are the past results or performance?

What is the target?

What is the trend?

Describe the result or performance

How How is it performing when compared to past years?

How is it performing when compared or benchmarked with 

other competing universities or benchmarking partners?

Describe the comparison of result or performance

Why Why the result or performance is on a downward trend or fall 

below expectation?

Describe the gaps and its improvement plan

Write SAR

Quantitative Criterion

38

Do



Criterion 6, 7, 8, 9, 10

What What is it?

Describe the criterion or situation

What is the current result or performance?

What are the past results or performance?

What is the target?

What is the trend?

Describe the result or performance

How How is it done?

How is it aligned to …..?

Who is involved?

When is it done?

Where is it done?

Describe the approach (process) and 

deployment

How is it performing when compared to past 

years?

How is it performing when compared or 

benchmarked with other competing universities 

or benchmarking partners?

Describe the comparison of result or 

performance

Why Why does the gap exist?

Describe the gap and its improvement 

plan

Why the result or performance is on a downward 

trend or fall below expectation?

Describe the gap and its improvement plan

Viết SAR
Mixed Criterion

39

Do



Approach

Deployment

Results

Improvement

Phương pháp ADRI

40

Do



Tên của quy trình hoặc cách tiếp 

cận?

Mục tiêu hay mục đích là gì?

Làm thế nào nó tương thích với tầm 

nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, CĐR và 

được tích hợp với các cách tiếp cận 

hoặc quy trình khác?

Bước tiếp theo là gì?

Approach

41

Do



• Khi nào nó được triển khai đầu tiên? 

Bao lâu?

• Ai liên quan đến triển khai? Tầm/loại

người liên quan?

• Nó được triển khai ở đâu? Khoa

trường viện nào?

Deployment

42

Do



• Kết quả đo lường nào cho quy trình hoặc 

tiêu chí?  

• Kết quả trong quá khứ và hiện tại?

• Xu hướng là gì?

• Mục tiêu là gì?

• Kết quả so sánh hoặc cạnh tranh?

Results

43

Do



• Quy trình đã bao giờ được cải tiến?

• Có ví dụ nào về việc cải tiến mà bạn

có thể mô tả?

• Việc cải tiến có hiệu quả không? 

Improvement

44

Do



AUN Criterion 6. Academic Staff Quality

6.5 Training and developmental needs of academic staff are

identified and activities are implemented to fulfill them [8]

Plan/APPROACH (WHAT, WHY, WHO and HOW)

Name of process(es) Training and Development Process of Academic Staff

Purpose/goal Identify training needs,  deployment of training activities and evaluation of 

training effectiveness.

Relate to other AUN 

criterion

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated.

Person(s) Responsible Director of Human Resource Department

Key steps (Input, 

Process, Output)

At the end of each calendar year, the HR Department will initiate the training 

needs identification process. The Vice Dean will identify the training needs 

of each academic staff based on the identified competences. The training 

plan for each individual is then collated to form the faculty training plan. The 

faculty training plan is submitted to the HR department for approval. Once 

the training plan is approved, appropriate training programmes are identified 

and scheduled, and made know to staff for registration. Staff who have 

selected the training programme will attend the training as planned. After the 

training, an evaluation is made by the staff and submitted to the Vice Dean 

and HR department for report.

Insert a flowchart of the process

Làm thế nào để viết SAR?

Do



Do/DEPLOYMENT (WHERE and WHEN)

Process deployment The training process for academic staff was established and implemented in 

2010 to all faculties.

Check/RESULTS

Measures Results for the last 5 years 

Number of training hours per staff

Number of training places per staff

Percent of training places utilised

Training budget as % of total budget

Act/IMPROVEMENT

Date and description of 

improvements

The training process for academic staff was established in 2010. In 2012, a 

process to evaluate the training effectiveness of strategic development 

programmes was incorporated into the training system. The training budget 

for the academic staff has been increasing at a rate of 2% per annum since 

2010. Number of training hours per staff has also been increased from 10 in 

2010 to 20 in 2014.

Làm thế nào để viết SAR?
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Do
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Quy trình kiểm định  chất lượng

Plan

DoCheck

Act
• Type of Assessment 

• Assessment Team

• Schedule & Itinerary 

• Desktop Assessment

• Site Assessment

• Report Preparation 

• Presentation of 

Assessment 

Findings

• Assessment Report 

& Recommendations

• Assessment 

Feedback

Quality Assessment Process 



Lịch trình tham quan cơ sở
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Quality Assessment Process

Date/ Time Activities
Arrival and Pick-up of Assessors and Staff from AUN Secretariat

Day 1
09.00 – 09.30 Opening Session
09.30 - 09.45 Coffee Break
09.45 – 10.00 Briefing by Dean

10.00 – 11.30
Meeting Key Faculty Members: Head of Department, Programme Chair 
and SAR Team

11.30 – 13.00
Site Visit to Campus and Faculty - Laboratories, Lecture Facilities, 
Libraries, Computer Facilities, etc.

13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 Meeting with Faculty Members
15.30 – 15.45 Coffee Break
15.45 – 17.00 Meeting with Support Staff
17.00 onwards Welcome Dinner

Day 2
08.30 – 10.00 Meeting with Students
10.00 – 10.15 Coffee Break
10.15 – 11.30 Meeting with Alumni
11.30 – 13.00 Meeting with Employers
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 17.00 Clarification and/or Preparation of Assessment Findings
17.00 onwards Dinner (Free & Easy)

Day 3
09.00 - 11.00 Presentation of Preliminary Assessment Findings 
11.00 – 11.30 Closing Session
11.30 – 13.00 Lunch and Departure of Assessors 



Thẩm định tại cơ sở

• Xem xét hồ sơ 
• Minh chứng nên được tập hợp theo tất cả vấn đề 

tương ứng mục tiêu và phạm vi thẩm định
• Minh chứng được tập hợp thông qua:
Phỏng vấn
Kiểm tra Hồ sơ
Quan sát các hoạt động và cơ sở vật chất
Tham quan cơ sở

 Môi trường làm việc
 Thực hành (ví dụ an toàn)
 Điều kiện cơ sở hạ tầng và trang thiết bị
 Kiểm tra, xác nhận thông tin và dữ liệu với nhân viên 

và sinh viên
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Quality Assessment Process 
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Thẩm định tại cơ sở

Tham quan cơ sở

• Giảng đường và phòng phụ đạo

• Phòng TN

• Xưởng

• Thư viện

• Phòng máy tính

• Dịch vụ sinh viên

• Khu TDTT và giải trí

Quality Assessment Process 



Lễ khai mạc & kết thúc
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Opening Ceremony

Closing Ceremony

Quality Assessment Process 



Chuẩn bị tài liệu
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Quality Assessment Process 



Tham quan cơ sở (Dịch vụ SV)
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Quality Assessment Process 



Tham quan cơ sở (Thư viện)
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Quality Assessment Process 



Tham quan cơ sở (Lớp học)
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Phòng Lab
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Quality Assessment Process 



An toàn chung
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Quality Assessment Process 



Phỏng vấn người liên quan
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Quality Assessment Process 


