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Tóm tắt: Kiểm định chất lượng vừa là công cụ nhưng cũng là mục đích để hướng tới đảm bảo và nâng cao chất
lượng đào tạo của nhà trường. Để đảm bảo và nâng cao chất lượng cần quản lí tốt các thành tố: Đầu vào; quá trình; đầu
ra. Khi trường đạt kiểm định chất lượng sẽ khẳng định vị thế và uy tín; trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học
trọng điểm của khu vực và của cả nước. Trường sẽ là nơi cung cấp trực tiếp nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh, đặc
biệt trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện nay.
Từ khóa: Kiểm định chất lượng giáo dục; đảm bảo chất lượng; chất lượng đào tạo; tự đánh giá.
(Nhận bài ngày 02/11/2016; Nhận kết quả phản biện và chỉnh sửa ngày 01/12/2016; Duyệt đăng ngày 27/12/2016).

1. Đặt vấn đề
Trong xu thế hội nhập quốc tế, giáo dục Việt Nam
nói chung, giáo dục tỉnh Thái Bình nói riêng đang đứng
trước những thời cơ mới nhưng cũng nhiều thách thức
mới. Để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh
góp phần xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, yêu cầu đặt ra đối với
Trường Đại học Thái Bình cần đưa ra các giải pháp đảm
bảo chất lượng để từng bước nâng cao chất lượng đào
tạo, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ
trực tiếp cho sự phát triển của tỉnh. Trong bối cảnh này,
Trường Đại học Thái Bình cần xây dựng hệ thống đảm
bảo chất lượng, vận hành hiệu quả, đảm bảo chất lượng
từ đầu vào, quá trình đến đầu ra sẽ nâng cao chất lượng.
2. Một số khái niệm cơ bản liên quan
- Chất lượng là sự phù hợp với mục tiêu (Thông
tư 62/2012/TT-BGDĐT, Quy định về quy trình và chu kì
kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng
và trung cấp chuyên nghiệp). Mục tiêu ở đây được hiểu
theo nghĩa rộng, bao gồm sứ mạng, các mục đích, đặc
điểm của trường. Mục tiêu phải phù hợp với chức năng,
nhiệm vụ và nguồn lực của trường. Mục tiêu do trường
xác định cũng phải phù hợp với yêu cầu phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh, của đất nước. Sự phù hợp với mục
tiêu cũng đề cập đến những yêu cầu về đầu ra, hiệu quả
của đầu tư. Chất lượng là để đạt được các mục tiêu đó.
- Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) là hoạt
động đánh giá và công nhận mức độ cơ sở giáo dục
(CSGD) đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục về mục tiêu,
nội dung, chương trình giáo dục.
- Tự đánh giá (TĐG) là quá trình CSGD tự xem xét,
nghiên cứu dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng
giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để báo cáo
về tình trạng chất lượng giáo dục, hiệu quả hoạt động
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đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất
và các vấn đề liên quan khác để CSGD tiến hành điều
chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đạt
tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
3. Vai trò của kiểm định chất lượng giáo dục
Thứ nhất, KĐCLGD giúp nhà trường xem xét, đánh
giá toàn bộ hoạt động của nhà trường một cách có hệ
thống, để từ đó điều chỉnh các hoạt động của trường
theo một chuẩn mực nhất định.
Thứ hai, KĐCLGD giúp nhà trường hệ thống toàn
bộ các văn bản, lưu trữ văn bản quản lí theo một trình
tự khoa học. Hình thành trong mỗi cá nhân ý thức trong
việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu, văn bản và thực hiện theo
đúng vị trí việc làm.
Thứ ba, KĐCLGD giúp nhà trường đảm bảo và
nâng cao chất lượng.
Trong đó, hệ thống Đảm bảo chất lượng (ĐBCL)
bao gồm: ĐBCL bên trong và ĐBCL bên ngoài.
* ĐBCL bên trong gồm các thành tố: Đầu vào Quá trình - Đầu ra
Các quá trình tương tác của ĐBCL bên trong được
biểu thị qua Sơ đồ 1.
+ Đầu vào (input): Bao gồm từ quy trình tuyển sinh,
chất lượng đội ngũ giảng viên, đảm bảo cơ sở vật chất.
+ Quá trình (process): Đổi mới phương pháp giảng
dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá, đổi mới nội dung,
chương trình, xây dựng chuẩn đầu ra phù hợp với đơn vị
tuyển dụng lao động...
+ Đầu ra (output): Chất lượng sinh viên tốt nghiệp
(bằng tốt nghiệp xếp loại học lực khá, giỏi, trung bình...).
+ Đầu ra (outcomes): SV ra trường làm đúng
chuyên ngành đào tạo và làm được việc; đơn vị sử dụng
lao động hài lòng về chất lượng đào tạo; sự thăng tiến
trong công việc.
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4. Thực tiễn công tác kiểm
định chất lượng giáo dục của
Trường Đại học Thái Bình
- Công tác KĐCLGD là một
công việc khó và còn khá mới
BỐI CẢNH
mẻ đối với các CSGD đại học nói
chung và đối với Trường Đại học
- Quy trình
QUÁ TRÌNH
Thái Bình nói riêng. Trong thời
tuyển sinh;
-Quá trình dạy- học;
- CSVC;
gian qua, Ban Giám hiệu nhà
- Quá trình kiểm tra,
- ĐNGV;
trường đã và đang quan tâm chỉ
đánh giá;
- Đổi mới nội dung,
đạo, triển khai thực hiện theo các
chương trình, mục
văn bản của Bộ Giáo dục và Đào
tiêu môn học;
- Xây dựng CĐR;
tạo, tuy nhiên công tác này chưa
được thực hiện một cách liên tục
và chưa quyết liệt.
Đánh giá kết
- Nhận thức về KĐCLGD của
quả giáo dục
Kiểm soát chất lượng thực
(Đơn vị SDLĐ)
hiện quá trình giáo dục
nhiều cán bộ, giảng viên, công
SDSDSDSDLĐ
(KĐCLGD)
nhân viên trong trường còn hạn
chế, coi công tác KĐCLGD là một
(Ghi chú: CSVC: Cơ sở vật chất; ĐNGV: Đội ngũ giảng viên;
CĐR: Chuẩn đầu ra; SDLĐ: Sử dụng lao động). công việc làm tốn thời gian, mất
nhiều công sức, nên quá trình
Sơ đồ 1: ĐBCL bên trong tại cơ sở đào tạo
thực hiện còn mang tính hình
+ Nâng cao chất lượng: Cải tiến liên tục để đáp
thức, chiếu lệ chưa đi vào thực
ứng nhu cầu xã hội, phát huy thế mạnh của trường, khắc chất, hoạt động đánh giá chưa khách quan.
- Đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác KĐCLGD
phục tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng.
+ Hệ thống con về kiểm soát chất lượng thực hiện còn yếu và thiếu.
- Kinh phí cho hoạt động KĐCLGD còn hạn chế; rất
quá trình hoạt động giáo dục (Đầu vào- Quá trình- Đầu
khó
trong
việc triển khai các hoạt động đánh giá, lấy ý
ra) thông qua việc thiết lập và đo/đánh giá các chỉ số đầu
kiến
của
cựu
sinh viên và đơn vị sử dụng lao động về
ra hay quá trình, nhằm ngăn chặn các sai sót hay tiến độ
năng
lực
làm
việc
của người học sau khi tốt nghiệp.
thực hiện so với kế hoạch đặt ra.
Cơ
chế
và
chính
sách cho công tác KĐCLGD còn
+ Hệ thống con về đánh giá kết quả đạt được của
giáo dục, thông qua việc thiết lập và đo/đánh giá các chung chung, chưa rõ ràng, không khuyến khích khả
chỉ số kết quả đầu ra và tác động, để ghi nhận việc đạt năng làm việc của những người tham gia viết báo cáo
tới điều chỉnh mục tiêu cụ thể và mục tiêu chung của TĐG.
5. Đề xuất một số giải pháp
trường.
Một là, hàng năm định kì tiến hành TĐG toàn bộ
* ĐBCL bên ngoài: Chính sách hỗ trợ của nhà nước,
các hoạt động của nhà trường dựa theo Bộ Tiêu chuẩn
gắn kết của đơn vị sử dụng lao động với CSGD, cơ quan
của Bộ Giáo dục và Đào tạo một cách khách quan và
kiểm định độc lập.
trung thực.
Thứ tư, KĐCLGD là điều kiện cần để nhà trường tiến
Hai là, sau khi hoàn thành báo cáo TĐG, các đơn
tới đánh giá ngoài và thực hiện mục tiêu chiến lược đến
vị liên quan triển khai kế hoạch khắc phục và cải tiến
năm 2020 trường là CSGD đạt chuẩn Quốc gia.
những điểm còn tồn tại được xác định ở từng tiêu chí cụ
Thứ năm, KĐCLGD làm cơ sở, căn cứ cho người học thể; có sự cân nhắc và ưu tiên tùy vào nhu cầu và nguồn
và nhà tuyển dụng lựa chọn CSGD để học tập, để đầu tư. lực hiện có của trường.
+ CSGD đại học được chứng nhận là đạt tiêu chuẩn
Ba là, trường cần tiếp tục mời các đơn vị sử dụng
KĐCL người học yên tâm học tập và lựa chọn trường học, lao động, các sở, ban, ngành về trường tham gia, đóng
chuyên ngành học, học liên thông cùng chuyên ngành góp ý kiến trong quá trình xây dựng chương trình đào
tại các CSGD đại học cùng đạt kiểm định chất lượng.
tạo, chuẩn đầu ra để đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển
+ Các đơn vị sử dụng lao động yên tâm tuyển dụng dụng.
những SV được đào tạo từ CSGD đại học đã được kiểm
Bốn là, nhà trường cần quan tâm hơn nữa về công
định và đạt tiêu chuẩn chất lượng. Chuẩn đầu ra (CĐR) tác KĐCLGD; sự chỉ đạo quyết liệt, sự tham gia, vào cuộc
được xây dựng trên cơ sở đóng góp ý kiến của nhà tuyển của cả tập thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong
dụng để gắn kết chặt chẽ với nhu cầu xã hội.
toàn trường.
Thứ sáu, KĐCLGD giúp nhà trường giải trình với Ủy
Năm là, nhà trường cần đưa ra cơ chế và chính sách
ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo về chất lượng rõ ràng trong quá trình thực hiện công tác KĐCLGD: Việc
đào tạo của nhà trường.
hoàn thành báo cáo TĐG có chất lượng và theo đúng
TÁC ĐỘNG
(Mục tiêu chung)

KẾT QUẢ ĐẦU RA
(Mục tiên cụ thể)

ĐẦU RA
(Chỉ tiêu)

ĐẦU VÀO

- Hội nhập quốc tế
- Chính sách Nhà nước
- Nhu cầu về nhân lực, cần sản phẩm có chất lượng cao
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tiến độ là một trong những cơ sở để đánh giá, bình xét
danh hiệu thi đua.
Sáu là, nhà trường cần tổ chức nhiều Hội thảo về
đảm bảo chất lượng để nâng cao nhận thức cho cán bộ,
giảng viên, công nhân viên về vai trò và tầm quan trọng
của KĐCLGD, giúp mọi người hiểu và thực hiện KĐCLGD
ngay trong công việc được giao, từ đó hình thành văn
hóa minh chứng, văn hóa chất lượng trong nhà trường.
Bảy là, bộ phận ĐBCLĐT cần tiến hành khảo sát
nhiều đối tượng khác nhau để lấy ý kiến đánh giá rộng
rãi, khách quan để kịp thời điều chỉnh phương thức quản
lí, quá trình giảng dạy trong việc cải tiến, nâng cao chất
lượng đào tạo.
6. Kết luận
Nâng cao chất lượng đào tạo đại học là một quá
trình phấn đấu lâu dài, đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả các
cấp quản lí, toàn bộ thành viên (bao gồm cả cán bộ viên
chức và học sinh - sinh viên) trong nhà trường; sự phối
hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan. Những nỗ lực
và sự phối hợp này sẽ đảm bảo sự thành công trong việc
duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo. Nhận thức đầy
đủ vai trò và tác dụng của kiểm định chất lượng sẽ góp

phần đổi mới và nâng cao chất lượng, khẳng định vị trí,
uy tín chất lượng giáo dục đào tạo của trường.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT, Quy định về quy
trình và chu kì kiểm định chất lượng giáo dục trường đại
học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
[2]. VBHN số 06/2014/BGDĐT, quy định về tiêu chuẩn
đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học hợp nhất
Quyết định 65/2007/QĐ- BGDĐT ngày 01/11/2007 và
Thông tư 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012).
[3]. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Kiểm định, đánh giá và
quản lí chất lượng đào tạo đại học, (2008), NXB Đại học
Quốc gia Hà Nội.
[4]. Nguyễn Đức Chính, (2002), Kiểm định chất lượng
trong giáo dục đại học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
[5]. Nguyễn Tiến Hùng, (2014), Quản lí chất lượng
trong giáo dục, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
[6]. Phạm Xuân Thanh, Xây dựng hệ thống đảm bảo
chất lượng bên trong trường đại học, Tạp chí Khoa học
Giáo dục, số 14, tháng 11, năm 2006, tr.42-43, 49.

ROLE OF EDUCATIONAL QUALITY INSPECTION IN IMPROVING TRAINING QUALITY
AT THAI BINH UNIVERSITY
Vu Thi Dung
Thai Binh University
Email: thuydungtbu@gmail.com
Abstract: Quality inspection is a tool and purpose to ensure and improve training quality at universities. To ensure
and improve its training quality, there should be good management of components: Input; process; output. When its
quality inspection was qualified, its position and reputation would be confirmed; that university became one of the key
higher education establishments of the region and the whole country. It will be the direct provider of high quality human
resources for the province, especially in the process of building new rural areas today.
Keywords: Educational quality inspection; quality ensurance; training quality; self-assessment.
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