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 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 3 Giới thiệu chung về hệ thống 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1 Giới thiệu chung về hệ thống  

1.1.1 Đối tượng sử dụng trong phần mềm quản lý đảm bảo chất lượng 

- Những cán bộ, công nhân viên trong trường 

- Các đơn vị trong trường 

- Ban giám hiệu trường 

1.1.2 Một số tiện ích, quy định thao tác trên các màn hình 

- Bộ mã tiếng việt dùng trong hệ thống là Unicode 

- Các ô nhập liệu bắt buộc nhập nội dung có dấu * đỏ và hiển thị thông báo khi 

bỏ trống 

- Định dạng ngày tháng sử dụng trong chính sách là: dd/mm/yyyy 

(ngày/tháng/năm) 

- Thứ tự nhập liệu từ trên xuống dưới, từ trái qua phải 

1.1.3 Các quy ước chung về nút thao tác chức năng 

Các nút thao tác chức năng: 

STT Biểu tượng Ý nghĩa 

1.  
 

Tìm kiếm nhanh  

2.  
 

Hiển thị những thông báo nhận được 

3.  

 
In (Áp dụng đối với danh sách, báo cáo) 

4.  
 

Xóa 

5.  
 

Sửa thông tin 

6.  
 

Gửi thông báo tới cá nhân, đơn vị 

7.  
 

Xem danh sách 

8.  
 

Lưu thông tin hoặc bỏ qua để quay lại trang làm việc 

9.  
 

Xem quá trình xử lý 

10.  

 
Quay lại trang trước 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 4 Các chức năng chung của người sử dụng 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

STT Biểu tượng Ý nghĩa 

11.  
 

Tạo thư mục, Tải lên file đính kèm 

12.  

 
Các chức năng mở rộng khác 

1.2 Các chức năng chung của người sử dụng 

1.2.1 Đăng nhập vào hệ thống 

Bước 1: Sử dụng trình duyệt Chrome Người dùng truy cập theo địa chỉ được cung 

cấp 

Bước 2: Người dùng nhập tài khoản và mật khẩu của mình để truy cập vào hệ 

thống. Giao diện trang đăng nhập như hình bên dưới: 

 

Hình 1: Màn hình đăng nhập hệ thống 

Bước 3: Sau khi điền xong tài khoản và mật khẩu.  

Nhấn nút đăng nhập, hệ thống sẽ thông báo đăng nhập thành công nếu tài khoản 

và mật khẩu của người dùng điền vào đúng. Hệ thống sẽ báo lỗi nếu tài khoản và mật 

khẩu của người dùng sai. Cần kiểm tra lại hoặc dùng chức năng quên mật khẩu để lấy 

lại mật khẩu (mục 1.2.3). 

1.2.2 Đăng xuất khỏi hệ thống 

Để đảm bảo tính bảo mật, tránh trường hợp người khác tự ý sử dụng tài khoản 

của người dùng. Bấm nút “Đăng xuất” để đăng xuất khỏi hệ thống khi không sử dụng. 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 5 Các chức năng chung của người sử dụng 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

Bước 1: Nhấn chuột trái vào tên người dùng phía trên cùng bên phải màn hình 

như hình sau: 

 

Hình 2: Thông tin cá nhân người dùng 

Bước 2: Nhấn chuột trái vào nút đăng xuất như hình sau: 

1.2.3 Quên mật khẩu 

Để tránh trường hợp người dùng quên mật khẩu không thể đăng nhập vào hệ 

thống hoặc để đảm bảo tính bảo mật cao chức năng “Quên mật khẩu” sẽ giúp người 

dùng giải quyết vấn đề này. 

Bước 1: Người dùng nhấn chuột trái vào nút “Quên mật khẩu” như hình vẽ sau: 

 

Hình 3: Màn hình chức năng lấy lại mật khẩu 

Bước 2: Người dùng nhập mật khẩu tài khoản và Email của mình sau đó nhấn 

chuột trái vào nút “Khôi phục” như hình sau: 
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  Trang 6 Các chức năng chung của người sử dụng 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

 
Hình 4: Màn hình nhập email lấy lại mật khẩu 

Bước 3: Người dùng vào địa chỉ mail đã nhập, nhấn vào đường link nhận được 

trong mail. 

Bước 4: Người dùng nhập mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu này 1 lần nữa, sau 

đó người dùng nhấn nút “Đặt lại mật khẩu” 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 7 Quản lý danh mục 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT 

2.1 Quản lý danh mục 

2.1.1 Bộ tiêu chuẩn 

Tại đây, người dùng có thể thêm, sửa, xóa, xem chi tiết các bộ tiêu chuẩn mà phía 

Nhà trường đang áp dụng. 

2.1.1.1 Chức năng thêm mới  

Bước 1: Truy cập chức năng tại menu trái của màn hình, chọn quản lý danh mục 

→ bộ tiêu chuẩn  

Bước 2: Tại màn hình danh sách, chọn nút Thêm mới 

 

Hình 5: Màn hình danh sách bộ tiêu chuẩn 

Bước 3: Hệ thống hiển thị cửa sổ điền thông tin dữ liệu, thực hiện nhập đầy đủ 

các trường thông tin bắt buộc được đánh dấu đỏ 

 

Hình 6: Màn hình thêm mới bộ tiêu chuẩn 

Bước 4: Chọn nút Lưu  
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  Trang 8 Quản lý danh mục 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

 

2.1.1.2 Chỉnh sửa thông tin 

Bước 1: Click chọn nút Sửa hoặc chọn click vào Thứ tự của bản ghi đã có 

 

Hình 7: Danh sách bộ tiêu chuẩn 

Bước 2: Hệ thống hiển thị cửa sổ Thông tin chi tiết. Thực hiện chỉnh sửa thông 

tin cần thiết 

 

Hình 8: Màn hình xem thông tin chi tiết bộ tiêu chuẩn 

Bước 3: Click Lưu để lưu lại thông tin 

2.1.1.3  Xóa dữ liệu 

Bước 1: Chọn nút Xóa bên cạnh bản ghi 
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  Trang 9 Quản lý danh mục 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

 

Hình 9: Chức năng  xóa một bộ tiêu chuẩn 

Bước 2: Xác nhận xóa/hủy xóa bản ghi 

2.1.1.4  Xóa nhiều 

 Bước 1: Tick chọn vào các ô vuông bên cạnh bản ghi muốn xóa 

 

Hình 10: Chức năng xóa nhiều bộ tiêu chuẩn 

Bước 2: Chọn nút Xóa ở phía trên danh sách và xác nhận để xóa tất cả các bản 

ghi được chọn 

2.1.1.5  Xuất các mục đã chọn  

Bước 1: Tick chọn vào các ô vuông bên cạnh bản ghi muốn xuất dữ liệu 

 

Hình 11: Chức năng xuất các bộ tiêu chuẩn 

Bước 2: Chọn nút Xuất các mục đã chọn ở phía trên danh sách và xác nhận để 

xuất dữ liệu tất cả các bản ghi được chọn 
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  Trang 10 Quản lý danh mục 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

2.1.2 Giai đoạn 

Tại đây, người dùng có thể thêm, sửa, xóa, xem chi tiết các giai đoạn. 

2.1.2.1 Chức năng thêm mới  

Bước 1: Truy cập chức năng tại menu trái của màn hình, chọn quản lý danh mục 

→ giai đoạn 

Bước 2: Tại màn hình danh sách, chọn nút Thêm mới 

 

Hình 12: Màn hình danh sách giai đoạn 

 

Bước 3: Hệ thống hiển thị cửa sổ điền thông tin dữ liệu, thực hiện nhập đầy đủ 

các trường thông tin bắt buộc được đánh dấu đỏ 

 

Hình 13: Màn hình thêm mới thông tin giai đoạn 

Bước 4: Chọn nút Lưu  
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  Trang 11 Quản lý danh mục 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

2.1.2.2  Chỉnh sửa thông tin 

Bước 1: Click chọn nút Sửa hoặc chọn click vào Thứ tự của bản ghi đã có 

 

Hình 14: Chức năng xem chi tiết một bộ tiêu chuẩn 

 

Bước 2: Hệ thống hiển thị cửa sổ Thông tin chi tiết. Thực hiện chỉnh sửa thông 

tin cần thiết 

 

Hình 15: Màn hình thông tin chi tiết giai đoạn 

Bước 3: Click Lưu để lưu lại thông tin 

 

 

 

 

 

 

 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 12 Quản lý danh mục 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

2.1.2.3  Xóa dữ liệu 

Bước 1: Chọn nút Xóa bên cạnh bản ghi 

 

Hình 16: Chức năng xóa một giai đoạn 

Bước 2: Xác nhận đồng ý/hủy xóa bản ghi 

2.1.2.4 Xóa nhiều 

 Bước 1: Tick chọn vào các ô vuông bên cạnh bản ghi muốn xóa 

 

Hình 17: Chức năng xóa nhiều giai đoạn 

Bước 2: Chọn nút Xóa ở phía trên danh sách và xác nhận để xóa tất cả các bản 

ghi được chọn 

2.1.2.5  Xuất các mục đã chọn 

Bước 1: Tick chọn vào các ô vuông bên cạnh bản ghi muốn xuất dữ liệu

 

Hình 18: Chức năng xuất các giai đoạn 

Bước 2: Chọn nút Xuất các mục đã chọn ở phía trên danh sách và xác nhận để 

xuất dữ liệu tất cả các bản ghi được chọn 
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  Trang 13 Quản lý danh mục 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

2.1.3 Tiêu chuẩn, tiêu chí 

Tại đây, người dùng có thể thêm, sửa, xóa, xem chi tiết các các tiêu chuẩn, tiêu 

chí, chỉ số (nếu có) 

2.1.3.1 Chức năng thêm mới 

Bước 1: Truy cập chức năng tại menu trái của màn hình, chọn quản lý danh mục 

→ tiêu chuẩn, tiêu chí 

Bước 2: Tại màn hình danh sách, chọn nút Thêm mới 

 

Hình 19: Màn hình danh sách các tiêu chuẩn, tiêu chí 

Bước 3: Hệ thống hiển thị cửa sổ điền thông tin dữ liệu, thực hiện nhập đầy đủ 

các trường thông tin bắt buộc được đánh dấu đỏ 

 

Hình 20: Màn hình thêm mới thông tn tiêu chuẩn, tiêu chí 

Chú thích: (1) – Tiêu chuẩn thuộc bộ tiêu chuẩn nào? 

        (2) – Tiêu chí/chỉ số thuộc tiêu chuẩn/tiêu chí nào? 

Bước 4: Chọn nút Lưu  
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  Trang 14 Quản lý danh mục 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

2.1.3.2  Chỉnh sửa thông tin 

Bước 1: Click chọn nút Sửa của bản ghi đã có 

 

Hình 21: Chức năng xem thông tin chi tiết tiêu chuẩn, tiêu chí 

Bước 2: Hệ thống hiển thị cửa sổ Thông tin chi tiết. Thực hiện chỉnh sửa thông 

tin cần thiết 

 

Hình 22: Màn hình xem thông tin chi tiết tiêu chuẩn, tiêu chí 

Bước 3: Click Lưu để lưu lại thông tin 

 

 

 

 

 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 15 Quản lý danh mục 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

2.1.3.3  Xóa dữ liệu 

Bước 1: Chọn nút Xóa bên cạnh bản ghi 

 

Hình 23: Chức năng  xóa một tiêu chuẩn, tiêu chí 

Bước 2: Xác nhận xóa/hủy xóa bản ghi 

2.1.3.4 Xem danh sách tiêu chuẩn, tiêu chí 

Bước 1: Tại danh sách tiêu chuẩn, tiêu chí, phía trên bên phải màn hình có chức 

năng tìm kiếm và xem thông tin danh sách tiêu chuẩn, tiêu chí theo bộ tiêu chuẩn 

 

Hình 24: Chức năng xem danh sách tiêu chuẩn, tiêu chí theo BTC 

Bước 2: Điền tên bộ tiêu chuẩn và chọn bộ tiêu chuẩn muốn xem thông tin 

2.1.4  Loại văn bản 

Tại đây, người dùng có thể thêm, sửa, xóa, xem chi tiết các loại văn bản. 

2.1.4.1 Chức năng thêm mới 

Bước 1: Truy cập chức năng tại menu trái của màn hình, chọn quản lý danh mục 

→ loại văn bản 
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  Trang 16 Quản lý danh mục 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

Bước 2: Tại màn hình danh sách, chọn nút Thêm mới 

 

Hình 25: Màn hình danh sách loại văn bản 

Bước 3: Hệ thống hiển thị cửa sổ điền thông tin dữ liệu, thực hiện nhập đầy đủ 

các trường thông tin bắt buộc được đánh dấu đỏ 

 

Hình 26: Màn hình thêm mới thông tin loại văn bản 

Bước 4: Chọn nút Lưu  

 

 

 

 

 

 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 17 Quản lý danh mục 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

2.1.4.2 Chỉnh sửa thông tin 

Bước 1: Click chọn nút Sửa hoặc chọn click vào Thứ tự của bản ghi đã có 

 

Hình 27: Chức năng sửa thông tin loại giai đoạn 

Bước 2: Hệ thống hiển thị cửa sổ Thông tin chi tiết. Thực hiện chỉnh sửa thông 

tin cần thiết 

 

Hình 28: Màn hình xem thông tin chi tiết loại văn bản 

Bước 3: Click Lưu để lưu lại thông tin 
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  Trang 18 Quản lý danh mục 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

2.1.4.3 Xóa dữ liệu 

Bước 1: Chọn nút Xóa bên cạnh bản ghi 

 

Hình 29: Chức năng xóa một loại văn bản 

Bước 2: Xác nhận xóa/hủy xóa bản ghi 

2.1.4.4 Xóa nhiều 

 Bước 1: Tick chọn vào các ô vuông bên cạnh bản ghi muốn xóa 

 

Hình 30: Chức năng xóa nhiều loại văn bản 

Bước 2: Chọn nút Xóa ở phía trên danh sách và xác nhận để xóa tất cả các bản 

ghi được chọn 

 

 

 

 

 

 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 19 Quản lý minh chứng 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

2.1.4.5 Xuất các mục đã chọn 

Bước 1: Tick chọn vào các ô vuông bên cạnh bản ghi muốn xuất dữ liệu 

 

Hình 31: Chức năng xuất loại văn bản 

Bước 2: Chọn nút Xuất các mục đã chọn ở phía trên danh sách và xác nhận để 

xuất dữ liệu tất cả các bản ghi được chọn 

2.2 Quản lý minh chứng 

Tại đây, người dùng có thể thêm, sửa, xóa, xem chi tiết các minh chứng trong 

từng bộ tiêu chuẩn khác nhau 

2.2.1 Xem danh sách minh chứng 

Chức năng này giúp người dùng có thể xem danh sách, xem chi tiết các minh 

chứng trong các tiêu chuẩn/tiêu chí khác nhau. Người dùng thục hiện theo các bước 

dưới đây để xem danh sách minh chứng: 

Bước 1: Chọn bộ tiêu chuẩn mà người dùng muốn xem danh sách minh chứng 

 

Hình 32: Chức năng xem danh sách minh chứng 
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  Trang 20 Quản lý minh chứng 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

Bước 2: Chọn vào tiêu chuẩn/tiêu chí, hệ thống hiển thị ra danh sách các minh 

chứng ở màn hình phía bên phải hoặc người dùng có thể đồng thời tick chọn ô bao 

gồm minh chứng tiêu chí con để có thể xem hết tất cả các minh chứng của các tiêu 

chí khác trong cùng một tiêu chuẩn 

 

Hình 33: Chức năng xem cả danh sách minh chứng con 

2.2.2 Thêm mới dữ liệu 

Để thêm mới minh chứng, người dùng thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Tại màn hình danh sách, chọn nút Thêm mới 

 

Hình 34: Chức năng thêm mới dữ liệu 

Bước 2: Hệ thống hiển thị cửa sổ điền thông tin dữ liệu, thực hiện nhập đầy đủ 

các trường thông tin bắt buộc được đánh dấu đỏ 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 21 Quản lý minh chứng 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

 

Hình 35: Màn hình thêm mới minh chứng 

Bước 3: Click nút Lưu để lưu dữ liệu 

2.2.3 Chỉnh sửa dữ liệu 

Bước 1: Click chọn nút Sửa hoặc chọn click vào Mã minh chứng 

 

Hình 36: Chức năng sửa/xem chi tiết thông tin minh chứng 

Bước 2: Hệ thống hiển thị cửa sổ Thông tin chi tiết. Thực hiện chỉnh sửa thông 

tin cần thiết 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 22 Quản lý minh chứng 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

 

Hình 37: Màn hình sửa/xem thông tin chi tiết minh chứng 

Bước 3: Click Lưu để lưu lại thông tin 

2.2.4 Xóa dữ liệu 

Bước 1: Chọn nút Xóa bên cạnh bản ghi 

 

Hình 38: Chức năng xóa minh chứng 

Bước 2: Xác nhận xóa/hủy xóa bản ghi 

2.2.5 Đánh mã tự động 

2.2.5.1 Đánh mã theo bộ tiêu chuẩn TEIDI 

Ở bộ tiêu chuẩn này, người dùng có thể quy ước cấp đánh mã cho minh chứng 

bằng cách thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Người dùng chọn xem danh sách minh chứng của bộ tiêu chuẩn muốn 

đánh mã 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 23 Quản lý minh chứng 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

Bước 2: Người dùng điền cấp đánh mã 

 

Hình 39: Đánh mã tự động theo chuẩn TEIDI 

Bước 3: Chọn nút Đánh mã tự động, hệ thống tự động sinh mã cho các minh 

chứng 

2.2.5.2 Đánh mã theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 

Bước 1: Người dùng chọn xem danh sách minh chứng của bộ tiêu chuẩn muốn 

đánh mã 

Bước 2: Chọn nút Đánh mã tự động, hệ thống tự động sinh mã cho các minh 

chứng 

 

Hình 40: Đánh mã tự động theo chuẩn AUN-QA 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 24 Kiểm tra chất lượng chuẩn đầu ra 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

2.3 Kiểm tra chất lượng chuẩn đầu ra 

2.3.1 Chuẩn đầu ra học phần 

Tại chức năng này, người dùng có thể xem thông tin chuẩn đầu ra của sinh viên 

theo các cấp độ khác nhau, chuẩn đầu ra được biểu diễn theo các sơ đồ đa dạng: dạng 

bảng, dạng mạng nhện, dạng đường. 

Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng tiện ích so sánh chuẩn đầu ra của sinh viên 

với trung bình chuẩn đầu ra của lớp học phần và của ngành học. 

2.3.1.1 Xem dữ liệu 

Bước 1: Lọc lớp hành chính để tìm ra sinh viên muốn xem thông tin chuẩn đầu ra 

 

Hình 41: Chức năng lọc sinh viên theo lớp hành chính 

Bước 2: Chọn phân kỳ → chọn học phần ( học phần sẽ được lấy ra và hiển thị 

theo các phân kỳ được chọn) → chọn cấp chuẩn đầu ra muốn xem 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 25 Kiểm tra chất lượng chuẩn đầu ra 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

 

 

Hình 42: Chức năng lọc học phần và cấp xem chuẩn đầu ra 

Bước 3: Chọn nút chức năng Xem dữ liệu → màn hình sẽ hiển thị ra biểu đồ 

mạng nhện so sánh thông số chuẩn đầu ra của sinh viên với chuẩn đầu ra cần phải đạ 

được của học phần được chọn với các chú thích rõ ràng. Bên cạnh biểu đồ so sánh, 

màn hình sẽ hiển thị ra bảng thông tin các chuẩn đầu ra của học phần được chọn 

 

Hình 43: Màn hình xem danh sách chuẩn đầu ra của học phần 

Bước 4: Để xem thông số chuẩn đầu ra mà sinh viên đạt được và chuẩn đầu ra 

của học phần theo từng CLO, người dùng di chuyển chuột vào từng CLO muốn xem 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 26 Kiểm tra chất lượng chuẩn đầu ra 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

 

Hình 44: Màn hình xem danh sách chuẩn đầu ra của học phần 

2.3.1.2 So sánh trung bình lớp học phần 

Tại chức năng này, hệ thống sẽ so sánh thông số chuẩn đầu ra của sinh viên với 

trung bình chuẩn đầu ra của tất cả các sinh viên trong lớp học phần. 

Bước 1: Lọc lớp hành chính để tìm ra sinh viên muốn xem thông tin chuẩn đầu ra 

Bước 2: Chọn phân kỳ → chọn học phần ( học phần sẽ được lấy ra và hiển thị 

theo các phân kỳ được chọn) → chọn cấp chuẩn đầu ra muốn xem 

Bước 3: Tick chọn ô So sánh TB lớp HP 

 

Hình 45: Chức năng so sánh trung bình lớp học phần 

Bước 4: Chọn nút chức năng Xem dữ liệu 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 27 Kiểm tra chất lượng chuẩn đầu ra 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

 

Hình 46: Xem trình độ năng lực trung bình cuẩ lớp học phần 

2.3.1.3 So sánh trung bình ngành 

Tại chức năng này, hệ thống sẽ so sánh thông số chuẩn đầu ra của sinh viên với 

trung bình chuẩn đầu ra của tất cả các sinh viên trong học ngành được chọn. 

Các bước tương tự như mục 2.3.1.2, tại bước 3, người dùng tích chọn ô So sánh 

TB ngành. Người dùng cần chú ý và phần ghi chú phía dưới để tránh nhầm lẫn thông 

tin 

 

Hình 47: Giao diện chức năng so sánh TB ngành 

2.3.1.4 Xuất hồ sơ đánh giá 

Chức năng này cho phép người dùng xuất thông tin chuẩn đầu ra của sinh viên 

theo các dạng điểu đồ: dạng bảng, dạng đường, dạng mạng nhện thành file dạng word. 

Bước 1: Xem dữ liệu chuẩn đầu ra của sinh viên  



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 28 Kiểm tra chất lượng chuẩn đầu ra 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

Bước 2: Chọn nút chức năng Xuất hồ sơ đánh giá 

 

Hình 48: Màn hình chức năng  xuất hồ sơ đánh giá 

 Kết quả:  

 

Hình 49: Xem chất lượng đầu ra học phần 

2.3.1.5 Hiển thị các biểu đồ đánh giá 

Chức năng này cho phép người dùng xem dữ liệu chuẩn đầu ra theo các dạng hiển 

thị khác nhau: mặc định khi xem sẽ là dạng mạng nhện, sau đó người dùng có thể 

thay đổi sang các kiểu khác như: dạng đường và dạng bảng 

  Bước 1: Xem dữ liệu chuẩn dầu ra của 1 sinh viên 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 29 Kiểm tra chất lượng chuẩn đầu ra 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

 Bước 2: Chọn nút chức năng Hiển thị biểu đồ dạng đường hoặc Hiển thị 

bảng hoặc Hiển thị biểu đồ dạng mạng nhện 

+  Biểu đồ dạng đường 

 

Hình 50: Biểu đồ dạng đường chất lượng chuẩn đầu ra học phần 

+   Dạng bảng 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 30 Kiểm tra chất lượng chuẩn đầu ra 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

 

Hình 51: Biểu đồ dạng bảng chất lượng chuẩn đầu ra học phần 

+  Biểu đồ dạng mạng nhện: 

 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 31 Kiểm tra chất lượng chuẩn đầu ra 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

 

Hình 52: Biểu đồ mạng nhện chất lượng chuẩn đầu ra học phần 

 

Các chức năng khác thao tác với biểu đồ dạng mạng nhện và dạng đường 

Tại phần chức năng này, người dùng có thể in biểu đồ, lưu biểu đồ theo các loại 

file khác nhau như: PDF, PNG, JPEG, SVG 

 Bước 1: Người dùng chọn vào biểu tưởng  phía trên, bên phải góc biểu đồ  



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 32 Kiểm tra chất lượng chuẩn đầu ra 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

 

Hình 53: Các chức năng thao tác với biểu đồ 

 Bước 2: Chọn chức năng mà người dùng cần sử dụng 

2.3.2 Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

Tại chức năng này, người dùng có thể xem thông tin chuẩn đầu ra theo chương 

trình đào tạo (PLO) của sinh viên theo các cấp độ khác nhau, chuẩn đầu ra được biểu 

diễn theo các sơ đồ đa dạng: dạng bảng, dạng mạng nhện, dạng đường. 

Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng tiện ích Tích lũy – điểm tích lũy từ năm 1 

tới hiện tại, Năm học – điểm chuẩn đầu ra đạt được trong năm học đó, để tổng hợp 

được các thông số chuẩn đầu ra mà sinh viên đã tích lũy được trong (các) năm học. 

So sánh chuẩn đầu ra CTĐT của sinh viên với chuẩn đầu ra của ngành, so sánh với 

lớp hành chính, chuẩn khu vực, chuuẩn quốc gia và hiển thị tên các PLO bằng tiếng 

anh 

2.3.2.1 Xem dữ liệu  

Bước 1: Lọc lớp hành chính để tìm ra sinh viên muốn xem thông tin chuẩn đầu ra 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 33 Kiểm tra chất lượng chuẩn đầu ra 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

 

Hình 54: Thao tác lọc lớp hành chính 

Bước 2: Chọn cấp chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (CTĐT) → chọn Tích 

lũy hoặc Năm học → chọn năm học, học kỳ để lấy thời gian tính → chọn loại điểm 

(trung bình, cao nhất, gần nhất) 

 

 

Hình 55: Thao tác chọn cấp chuẩn đầu ra 

Bước 3: Chọn nút chức năng Xem dữ liệu → màn hình sẽ hiển thị ra biểu đồ 

mạng nhện so sánh thông số chuẩn đầu ra của sinh viên với chuẩn đầu ra cần phải đạ 

được của CTĐT được chọn với các chú thích rõ ràng. Bên cạnh biểu đồ so sánh, màn 

hình sẽ hiển thị ra bảng thông tin các chuẩn đầu ra của CTĐT mà sinh viên đang theo 

học. 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 34 Kiểm tra chất lượng chuẩn đầu ra 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

 

Hình 56: Thao tác chức năng Xem dữ liệu 

Bước 4: Để xem số điểm chuẩn đầu ra mà sinh viên đạt được và chuẩn đầu ra của 

CTĐT theo từng PLO, người dùng di chuyển chuột vào từng PLO muốn xem. 

Ngoài ra, nếu người dùng muốn sử dụng thêm các tiện ích khác như xem dữu liệu 

chuẩn đầu ra của sinh viên so sánh với ngành đào tạo, lớp hành chính, chuẩn khu 

vực, chuẩn quốc gia thì thục hiện tiếp các bước dưới đây: 

Bước 5: Tick vào ô So sánh với ngành đào tạo/lớp hành chính/chuẩn khu 

vực/chuẩn quốc gia hoặc có thể kết hộp tick chọn tất cả các ô → chọn  Xem dữ liệu 

Để phân biệt được đâu là đường biểu diễn cho thông tin nào, người dùng cần chú 

ý phần chú thích phía dưới biểu đồ 

 

 

Hình 57: Thao tác chức năng so sánh 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 35 Kiểm tra chất lượng chuẩn đầu ra 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

Bước 6: Di chuyển chuột vào biểu đồ để xem số liệu chuẩn đầu ra được thông kê 

 

Hình 58: Số liệu chuẩn đầu ra được thống kê 

2.3.2.2 Xuất hồ sơ đánh giá 

Chức năng này cho phép người dùng xuất thông tin chuẩn đầu ra của sinh viên 

theo các dạng điểu đồ: dạng bảng, dạng đường, dạng mạng nhện thành file dạng word. 

Bước 1: Xem dữ liệu chuẩn đầu ra của sinh viên  

Bước 2: Chọn nút chức năng Xuất hồ sơ đánh giá 

 

Hình 59: Thao tác chức năng xuất hồ sơ đánh giá 

 Kết quả:  



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 36 Kiểm tra chất lượng chuẩn đầu ra 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

 

Hình 60: Chất lượng chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo 

2.3.2.3 Hiển thị các dạng biểu đồ 

Chức năng này cho phép người dùng xem dữ liệu chuẩn đầu ra theo các dạng hiển 

thị khác nhau: mặc định khi xem sẽ là dạng mạng nhện, sau đó người dùng có thể 

thay đổi sang các kiểu khác như: dạng đường và dạng bảng 

  Bước 1: Xem dữ liệu chuẩn dầu ra CTĐT của 1 sinh viên 

 Bước 2: Chọn nút chức năng Hiển thị biểu đồ dạng đường hoặc Hiển thị 

bảng hoặc Hiển thị biểu đồ dạng mạng nhện 

+   Biểu đồ dạng đường 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 37 Kiểm tra chất lượng chuẩn đầu ra 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

 

Hình 61: Biểu đồ dạng đường 

+   Dạng bảng 

 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 38 Kiểm tra chất lượng chuẩn đầu ra 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

 

Hình 62: Biểu đồ dạng bảng 

+  Biểu đồ dạng mạng nhện: 

 

Hình 63: Biểu đồ dạng mạng nhện 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 39 Kiểm tra chất lượng chuẩn đầu ra 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

Các chức năng khác thao tác với biểu đồ dạng mạng nhện và dạng đường 

Tại phần chức năng này, người dùng có thể in biểu đồ, lưu biểu đồ theo các loại 

file khác nhau như: PDF, PNG, JPEG, SVG 

 Bước 1: Người dùng chọn vào biểu tưởng  phía trên, bên phải góc biểu đồ  

 

Hình 64: Các chức năng thao tác với biểu đồ 

 Bước 2: Chọn chức năng mà người dùng cần sử dụng 

2.3.3 Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo từng năm 

Tại chức năng này, người dùng có thể xem thông tin chuẩn đầu ra theo chương 

trình đào tạo của sinh viên theo từng năm. Các chuẩn đầu ra được biểu diễn theo các 

cấp độ khác nhau. 

2.3.3.1 Xem dữ liệu 

Bước 1: Lọc lớp hành chính để tìm ra sinh viên muốn xem thông tin chuẩn đầu ra 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 40 Kiểm tra chất lượng chuẩn đầu ra 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

 

Hình 65: Thao tác lọc lớp hành chính 

Bước 2: Chọn năm học → chọn cấp chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

(CTĐT) → chọn loại điểm (trung bình, cao nhất, gần nhất) 

 

Hình 66: Các thao tác  chọn cấp chuẩn đầu ra 

Bước 3: Chọn nút chức năng Xem dữ liệu → màn hình sẽ hiển thị ra biểu đồ 

mạng nhện so sánh thông số chuẩn đầu ra của sinh viên với chuẩn đầu ra cần phải đạt 

được của CTĐT được chọn với các chú thích rõ ràng. Bên cạnh biểu đồ so sánh, màn 

hình sẽ hiển thị ra bảng thông tin các chuẩn đầu ra của CTĐT mà sinh viên đang theo 

học. 
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Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

 

Hình 67: Thao tác chức năng xem dữ liệu 

 

Bước 4: Để xem số điểm chuẩn đầu ra mà sinh viên đạt được và chuẩn đầu ra của 

CTĐT theo từng PLO, người dùng di chuyển chuột vào từng PLO muốn xem 

Để phân biệt được đâu là đường biểu diễn cho thông tin nào, người dùng cần chú 

ý phần chú thích phía dưới biểu đồ 

 

Hình 68: Thao tác xem điểm chuẩn đầu ra 

2.3.3.2 Xuất hồ sơ đánh giá 

Chức năng này cho phép người dùng xuất thông tin chuẩn đầu ra của sinh viên 

theo các dạng điểu đồ: dạng bảng, dạng đường, dạng mạng nhện thành file dạng word. 

Bước 1: Xem dữ liệu chuẩn đầu ra của sinh viên  

Bước 2: Chọn nút chức năng Xuất hồ sơ đánh giá 
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Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

 

Hình 69: Thao tác chức năng xuất hồ sơ đánh giá 

 Kết quả:  

 

Hình 70: Biểu đồ chất lượng đầu ra CTĐT qua các năm học 

2.3.3.3 Hiển thị các dạng biểu đồ 

Chức năng này cho phép người dùng xem dữ liệu chuẩn đầu ra theo các dạng hiển 

thị khác nhau: mặc định khi xem sẽ là dạng mạng nhện, sau đó người dùng có thể 

thay đổi sang các kiểu khác như: dạng đường và dạng bảng 

  Bước 1: Xem dữ liệu chuẩn dầu ra CTĐT của 1 sinh viên 

 Bước 2: Chọn nút chức năng Hiển thị biểu đồ dạng đường hoặc Hiển thị 

bảng hoặc Hiển thị biểu đồ dạng mạng nhện 

+  Biểu đồ dạng đường 
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Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

 

Hình 71: Biểu đồ dạng đường chất lượng chuẩn đầu ra CTĐT 

+  Dạng bảng 

 

Hình 72: Biểu đồ dạng bảng chất lượng chuẩn đầu ra CTĐT 
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Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

+  Biểu đồ dạng mạng nhện: 

 

Hình 73:  Biểu đồ dạng mạng nhện chất lượng chuẩn đầu ra CTĐT 

Các chức năng khác thao tác với biểu đồ dạng mạng nhện và dạng đường 

Tại phần chức năng này, người dùng có thể in biểu đồ, lưu biểu đồ theo các loại 

file khác nhau như: PDF, PNG, JPEG, SVG 

 Bước 1: Người dùng chọn vào biểu tưởng  phía trên, bên phải góc biểu đồ  

 

Hình 74: Thao tác chức năng với biểu đồ 
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Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

 Bước 2: Chọn chức năng mà người dùng cần sử dụng 

 

2.3.4 Chuẩn đầu ra lớp học phần sinh viên 

Tại chức năng này, người dùng có thể xem thông tin chuẩn đầu ra của sinh viên 

trong một lớp học phần. Các chuẩn đầu ra được biểu diễn theo các cấp độ khác nhau. 

2.3.4.1 Xem dữ liệu  

Bước 1: Lọc lớp học phần để tìm ra sinh viên muốn xem thông tin chuẩn đầu ra 

 

Hình 75: Thao tác lọc lớp học phần 

Bước 2: Hệ thống sẽ tự động nhận biết được sinh viên học ngành nào, người dùng 

chỉ cần chọn cấp độ muốn thể hiện chuẩn đầu ra. 

 

Hình 76: Giao diện kiểm tra chất lượng chuẩn đầu ra 
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Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

Bước 3: Chọn nút chức năng Xem dữ liệu → màn hình sẽ hiển thị ra biểu đồ 

mạng nhện so sánh thông số chuẩn đầu ra của sinh viên với chuẩn đầu ra cần phải đạt 

được của học phần được chọn với các chú thích rõ ràng. Bên cạnh biểu đồ so sánh, 

màn hình sẽ hiển thị ra bảng thông tin các chuẩn đầu ra của học phần. 

 

Hình 77:  Thao tác chức năng xem dữ liệu 

Bước 4: Để xem số điểm chuẩn đầu ra mà sinh viên đạt được và chuẩn đầu ra của 

học phần, người dùng di chuyển chuột vào từng CLO muốn xem 

Để phân biệt được đâu là đường biểu diễn cho thông tin nào, người dùng cần chú 

ý phần chú thích phía dưới biểu đồ 

 

Hình 78: Kiểm tra chất lượng chuẩn đầu ra lớp học phần 
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  Trang 47 Kiểm tra chất lượng chuẩn đầu ra 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

Ngoài ra, nếu người dùng muốn sử dụng thêm các tiện ích khác như xem dữ liệu 

chuẩn đầu ra của sinh viên so sánh với trung bình lớp học phần, trung bình ngành 

đào tạo thì thực hiện tiếp các bước dưới đây: 

Bước 5: Tick vào ô So sánh TB lớp HP/TB ngành hoặc có thể kết hợp tick chọn 

tất cả các ô → chọn  Xem dữ liệu 

 

Hình 79: Thao tác các chức năng để xem dữ liệu 

Để phân biệt được đâu là đường biểu diễn cho thông tin nào, người dùng cần chú 

ý phần chú thích phía dưới biểu đồ 

Bước 6: Di chuyển chuột vào biểu đồ để xem số liệu chuẩn đầu ra được thông kê 

2.3.4.2 Xuất hồ sơ đánh giá 

 Chức năng này cho phép người dùng xuất thông tin chuẩn đầu ra của sinh viên 

theo các dạng điểu đồ: dạng bảng, dạng đường, dạng mạng nhện thành file dạng word. 

Bước 1: Xem dữ liệu chuẩn đầu ra của sinh viên  

Bước 2: Chọn nút chức năng Xuất hồ sơ đánh giá 
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  Trang 48 Kiểm tra chất lượng chuẩn đầu ra 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

 

Hình 80: Xuất hồ sơ đánh giá 

 Kết quả:  

 

Hình 81: Màn hình hiển thị biểu đồ chất lượng chuẩn đầu ra học phần 

2.3.4.3 Hiển thị các dạng biểu đồ 

 Chức năng này cho phép người dùng xem dữ liệu chuẩn đầu ra theo các dạng 

hiển thị khác nhau: mặc định khi xem sẽ là dạng mạng nhện, sau đó người dùng có 

thể thay đổi sang các kiểu khác như: dạng đường và dạng bảng 

  Bước 1: Xem dữ liệu chuẩn dầu ra học phần của 1 sinh viên 

 Bước 2: Chọn nút chức năng Hiển thị biểu đồ dạng đường hoặc Hiển thị 

bảng hoặc Hiển thị biểu đồ dạng mạng nhện 

+  Biểu đồ dạng đường 
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Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

 

Hình 82: Biểu đồ dạng đường chất lượng chuẩn đầu ra học phần 

+ Dạng bảng 

 

Hình 83: Biểu đồ dạng bảng chất lượng chuẩn đầu ra học phần  
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+ Biểu đồ dạng mạng nhện: 

 

Hình 84: Biểu đồ dạng mạng nhện chất lượng chuẩn đầu ra học phần 

Các chức năng khác thao tác với biểu đồ dạng mạng nhện và dạng đường 

 Tại phần chức năng này, người dùng có thể in biểu đồ, lưu biểu đồ theo các 

loại file khác nhau như: PDF, PNG, JPEG, SVG 

Bước 1: Người dùng chọn vào biểu tưởng  phía trên, bên phải góc biểu đồ  

 

Hình 85: Chất lượng chuẩn đầu ra học phần 

 Bước 2: Chọn chức năng mà người dùng cần sử dụng 
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Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

2.3.5 Chuẩn đầu ra học phần giáo viên 

Tại chức năng này, người dùng có thể xem thông tin chuẩn đầu ra của lớp học 

phần theo giảng viên được chọn. Các chuẩn đầu ra được biểu diễn theo các cấp độ 

khác nhau. 

2.3.5.1 Xem dữ liệu 

Bước 1: Lọc giáo viên để tìm ra lớp học phần muốn xem chuẩn đầu ra 

 

Hình 86: Lọc giáo viên 

Bước 2: Chọn nút chức năng Xem dữ liệu → màn hình sẽ hiển thị ra biểu đồ 

mạng nhện so sánh thông số chuẩn đầu ra trung bình của lớp học phần được chọn với 

các chú thích rõ ràng. Bên cạnh biểu đồ so sánh, màn hình sẽ hiển thị ra bảng thông 

tin các chuẩn đầu ra của học phần. 

 

Hình 87: Màn hình hiển thị thông tin chuẩn đầu ra của học phần 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  
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Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

Bước 4: Để xem số điểm chuẩn đầu ra trung bình của lớp học phần, người dùng 

di chuyển chuột vào từng CLO muốn xem 

Để phân biệt được đâu là đường biểu diễn cho thông tin nào, người dùng cần chú 

ý phần chú thích phía dưới biểu đồ 

 

Hình 88: Màn hình hiển thị số điểm chuẩn đầu ra trung bình của lóp học phần 

Ngoài ra, nếu người dùng muốn sử dụng thêm các tiện ích khác như so sánh chuẩn 

đầu ra của lớp học phần với trung bình lớp học phần mà giảng viên phụ trách, trung 

bình ngành đào tạo, lớp học hần khác thì thực hiện tiếp các bước dưới đây: 

Bước 5: Tick vào ô So sánh TB lớp HP phụ trách/TB ngành/lớp học phần 

khác (chọn lớp học phần khác)  hoặc có thể kết hợp tick chọn tất cả các ô → chọn  

Xem dữ liệu 

 

Hình 89: Xem dữ liệu 
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  Trang 53 Kiểm tra chất lượng chuẩn đầu ra 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

Để phân biệt được đâu là đường biểu diễn cho thông tin nào, người dùng cần chú 

ý phần chú thích phía dưới biểu đồ 

Bước 6: Di chuyển chuột vào biểu đồ để xem số liệu chuẩn đầu ra được thống kê 

 

 

  

Hình 90: Biểu đồ thống kê số liệu chuẩn đầu ra 

2.3.5.2 Xuất hồ sơ đánh giá 

Chức năng này cho phép người dùng xuất thông tin chuẩn đầu ra trung bình lớp 

học phần: dạng bảng, dạng đường, dạng mạng nhện thành file dạng word. 

Bước 1: Xem dữ liệu chuẩn đầu ra của lớp học phần  

Bước 2: Chọn nút chức năng Xuất hồ sơ đánh giá 

 

Hình 91: Thao tác chức năng xuất hồ sơ đánh giá 



 Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

  Trang 54 Kiểm tra chất lượng chuẩn đầu ra 

Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

 Kết quả:  

 

Hình 92: Biểu đồ chất lượng đầu ra học phần 

2.3.5.3 Hiển thị các dạng biểu đồ 

Chức năng này cho phép người dùng xem dữ liệu chuẩn đầu ra theo các dạng hiển 

thị khác nhau: mặc định khi xem sẽ là dạng mạng nhện, sau đó người dùng có thể 

thay đổi sang các kiểu khác như: dạng đường và dạng bảng 

  Bước 1: Xem dữ liệu chuẩn dầu ra học phần của lớp học phần 

 Bước 2: Chọn nút chức năng Hiển thị biểu đồ dạng đường hoặc Hiển thị 

bảng hoặc Hiển thị biểu đồ dạng mạng nhện 

+ Biểu đồ dạng đường 
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Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

 

Hình 93: Biểu đồ dạng đường chất lượng chuẩn đầu ra học phần 

+ Biểu đồ dạng mạng nhện: 

 

Hình 94: Biểu đồ dạng mạng nhện chất lượng chuẩn đầu ra học phần 

Các chức năng khác thao tác với biểu đồ dạng mạng nhện và dạng đường 

Tại phần chức năng này, người dùng có thể in biểu đồ, lưu biểu đồ theo các loại 

file khác nhau như: PDF, PNG, JPEG, SVG 
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Phân hệ Quản lý đảm bảo chất lượng 

Bước 1: Người dùng chọn vào biểu tưởng  phía trên, bên phải góc biểu đồ  

 

Hình 95: Kiểm tra chất lượng chuẩn đầu ra lớp học phần 

 Bước 2: Chọn chức năng mà người dùng cần sử dụng 
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