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ABSTRACT
Classroom assessment is an formative approach designed to help
teachers find out what students are learning in the classroom and
how well they are learning. This approach is learner centered,
teacher directed, context specific, and firmly rooted in good
practice. This paper will introduce and summarize some classroom
assessment techniques (CATs) that may be applied to classrooms of
engineering students in order to help improving the quality of
teaching and learning of engineering.

TÓM TẮT
án
á lớp
là ớn t ếp ận đ ợ t ết kế để úp ản v ên
xá địn n ữn nộ dun và mứ độ ểu ủ s n v ên t lớp
.
H ớn t ếp ận này lấy n
làm trun tâm, ản v ên dẫn
dắt, ăn ứ vào tìn uốn ụ t ể và xuất p át từ sự ản d y đ ợ
tổ ứ tốt. Bà v ết này ớ t ệu một số p
n p áp đán
á lớp
(CA s) ó t ể áp dụn tron quá trìn
ản d y o s n v ên
n àn kỹ t uật óp p n ả t ện ất l ợn d y và
kỹ t uật.

mình đào tạo. Mục tiêu của việc đánh giá có
các nội dung sau:
 Xác định khả năng của sinh viên trong
quá trình học tập về mặt nhận thức, kỹ năng và
thái độ.
 Rèn luyện kỹ năng tự đánh giá và đánh
giá kết quả hoạt động của bản thân, các bạn
đồng học và của tập thể.
 Khích lệ sự vươn lên mạnh mẽ của sinh
viên về mọi mặt.
 Cơ sở để đánh giá khách quan, toàn diện
về sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện.
 Cải thiện công tác giảng dạy và đánh giá
của đơn vị, nhà trường phụ trách đào tạo.

1 GIỚI THIỆU
1.1 Tình hình và thực trạng
Hoạt động đánh giá tiến trình dạy và học là
quá trình liên tục thu thập và xử lý thông tin về
trình độ, kỹ năng thực hiện mục tiêu dạy học ở
sinh viên (SV); về tác động và nguyên nhân
nhằm tạo cơ sở cho những quyết định sư phạm
của giảng viên (GV), nhà trường và cho bản
thân sinh viên để giúp hoạt động dạy và học
ngày một tiến bộ hơn.
Để đảm bảo chất lượng dạy và học, hầu hết
các cơ sở giáo dục, đào tạo đều chọn cho mình
những phương pháp đánh giá phù hợp nhất để
xác định chất lượng học viên/sinh viên do
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Với chế độ học chế tín chỉ, các học phần
được tổ chức để sao cho người học là sinh viên
có thể toàn quyền quyết định sẽ học gì, học
vào lúc nào và tự cân đối thời khóa biểu sao
cho phù hợp nhất với khả năng của mình. Điều
này dẫn đến nhu cầu cần có hệ thống quản lý,
giám sát, giảng dạy, hỗ trợ, đánh giá… mang
tính đồng bộ và phối hợp nhịp nhàng của các
cấp trong trường đại học; đồng thời còn cần có
sự hợp tác giữa người dạy và người học. Trong
đó, người học đóng vai trò trung tâm của các
hoạt động, khác với hình thức dạy và học
truyền thống…
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sát với thực tế, vừa nâng cao mức độ hiểu ở
sinh viên.
Gần đây, việc đánh giá chất lượng lớp học
(Classroom Assessment Techniques - CATs) –
một hướng tiếp cận của đánh giá chất lượng
dạy và học – đang được nhiều trường đại học
trong và ngoài nước quan tâm và triển khai,
qua đó đã giúp cải thiện chất lượng dạy và học
rõ rệt.
Xuất phát từ các đặc điểm của môi trường
giáo dục/đào tạo các ngành kỹ thuật, bài viết
này giới hạn trong phạm vi giới thiệu một số
phương pháp đánh giá lớp học được xét có khả
năng áp dụng phù hợp cho môi trường này.

Tuy nhiên, có thể liệt kê một số trở ngại
trong việc dạy và học hiện nay, đặc biệt là
trong học chế tín chỉ:
 Việc giảng dạy một học phần có thể
được phân công cho nhiều giảng viên khác
nhau, chưa thống nhất hoàn toàn trong phương
pháp giảng dạy và đánh giá.
 Lớp có thể được tổ chức với số lượng
lớn sinh viên, có khi bao gồm sinh viên thuộc
nhiều ngành học khác nhau cùng tham gia một
khóa học.
 Sự hỗ trợ chưa tương xứng của đơn vị
phụ trách đào tạo trong hoạt động giảng dạy,
đánh giá lớp học (thiết bị hỗ trợ, qui chuẩn
chung, mẫu đánh giá…).
 Để đảm bảo khối lượng công việc giảng
dạy trên lớp, giảng viên không đủ thời gian
cho việc kiểm tra, đánh giá, cập nhật, cải tiến
phương pháp giảng dạy.
 Sinh viên có quá nhiều việc phải thực
hiện, gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận kiến
thức mới, có sự chênh lệch về mức độ hiểu
biết giữa các sinh viên.

1.2 Phƣơng pháp đánh giá lớp học và đặc
điểm
Các phương pháp đánh giá lớp học
(Classroom Assessment Techniques - CATs)
được Thomas A. Angelo và K. Patricia Cross
đề cập [1] đã mang đến nhiều thông tin hữu ích
giúp người giảng dạy tiếp cận với các phương
pháp cải tiến đánh giá lớp học, góp phần nâng
cao chất lượng dạy và học ở cả hai phía: người
dạy lẫn người học. Các phương pháp đánh giá
lớp học (CATs) có các đặc điểm sau:
 Không xếp loại (hoặc chấm điểm), mang
tính vô danh (không nêu tên) và là các hoạt
động đánh giá diễn ra ngay trong lớp học giúp
đánh giá nhanh tình hình lớp học.
 Cung cấp giảng viên các phản hồi hữu
ích về hiệu quả của các phương pháp giảng
dạy đã áp dụng trong quá trình dạy và học.
 Giúp giảng viên đánh giá mức độ tiếp
thu nội dung khóa học của sinh viên, từ đó
giúp điều chỉnh cách giảng dạy.
Do đó, đây là các phương pháp đánh giá
không nhắm đến xếp loại cá nhân sinh viên
nào mà nhằm mục đích là thu thập thông tin
theo hình thức mới, bao quát hơn. Hầu hết các
phương pháp đánh giá này được thiết kế để có
thể áp dụng nhanh và dễ dàng, trong đó mỗi
phương pháp cung cấp cho giảng viên các
dạng thông tin khác nhau.

Đối với môi trường dạy và học các ngành
kỹ thuật, những vấn đề trên đang diễn ra rất cụ
thể và rộng rãi ở đa số các trường/cơ sở đào
tạo. Trong đó, môi trường dạy và học các
ngành kỹ thuật đòi hỏi phải đảm bảo không chỉ
có nội dung lý thuyết mà còn cần cả nội dung
thực hành. Điều này đặt ra thách thức cho cán
bộ giảng dạy một mặt phải đảm bảo nội dung
(lý thuyết và thực hành), mặt khác còn phải
cải tiến, cập nhật liên tục nội dung đó để vừa
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1.3 Một số phƣơng pháp đánh giá lớp học
cho sinh viên ngành kỹ thuật
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kiến thức nền)
 Defining
features
matrix
(định
nghĩa/thiết kế ma trận đặc điểm)
 Pro & con grid (lập bảng tán thành và
phản đối)
 Problem recognition tasks (phát hiện
vấn đề)
 What’s the principle? (nêu nguyên lý
hoạt động)
 Application cards (mô tả ứng dụng)

Dựa trên thực tế giảng dạy, để đảm bảo vai
trò của người kỹ sư sau khi ra trường, tác giả
nhận thấy sinh viên ngành kỹ thuật cần có các
khả năng/năng lực như sau:
 Khả năng tự học, khám phá/tiếp cận
cái mới
 Khả năng tư duy (logic, trừu tượng…),
sáng tạo
 Khả năng thao tác thành thạo (thông qua
thực hành, thực tập, thí nghiệm)
 Khả năng làm việc nhóm, hợp tác,
lãnh đạo
 Khả năng trình bày, thuyết trình

Xét theo trình tự áp dụng các phương pháp
đánh giá lớp học đối với buổi học thông
thường, các phương pháp được chia theo các
nhóm sau, xem Hình 1 (n
i viết xin giữ
n uyên tên t ếng Anh củ á p
n p áp để
n
đ c dễ dàn tìm ểu và n ên ứu):
 Trước buổi học: Background knowledge
probe.
 Trong buổi học: What’s the principle,
Defining features matrix, Application card và
Problem recognition task.
 Sau buổi học: minute paper, muddiest
point và pro & con grid.

Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả giới
thiệu mang tính gợi mở một số phương
pháp đánh giá lớp học có khả năng phù hợp
với đặc tính của lớp học sinh viên ngành kỹ
thuật như sau:
 Minute paper (phiếu phản hồi ngắn)
 Muddiest point (nêu điểm chưa rõ)
 Background knowledge probe (thăm dò

What’s the principle
Defining feature matrix
Background
knowledge probe

Trước buổi học

Application card
Problem
recognitiontask

Trong buổi học

Minute paper
Muddiest point
Pro & Con grid

Sau buổi học

Hình 1: Phân nhóm theo trình tự sử dụng các phƣơng pháp đánh giá lớp học

dung cơ bản về mục tiêu đánh giá, cách sử
dụng và thời điểm áp dụng của các phương
pháp đánh giá lớp học được nêu trong Bảng 1.

2 NỘI DUNG CÁC PHƢƠNG PHÁP
ĐÁNH GIÁ LỚP HỌC
Để giúp người đọc dễ tiếp cận, các nội
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Bảng 1: Liệt kê và đối chiếu các phƣơng pháp đánh giá lớp học.
TT Phƣơng pháp
1 Minute paper

Mục tiêu đánh giá

Cách sử dụng

Thời gian
 Nhận thức, mức độ hiểu  Dành 2-3 phút cuối buổi học đặt Sau buổi
của sinh viên đối với tài câu hỏi để sinh viên trả lời vào mẩu học/chủ đề
liệu được cung cấp trên giấy nhỏ về:
lớp.
 Nội dung quan trọng nhất nhận
 Khả năng tự đánh giá của
được từ buổi học là gì?
sinh viên
 Còn những vấn đề nào chưa
hiểu rõ?

2 Muddiest point  Nhận thức, mức độ hiểu 
của sinh viên đối với tài
liệu được cung cấp trên
lớp.

 Điểm khó hiểu nhất hoặc
chưa rõ nhất về chủ đề
vừa trình bày.
3 Background
 Phạm vi (trình độ) hiểu 
knowledge
biết của sinh viên trước
probe
khi bắt đầu buổi học/chủ
đề mới.



4 Pro & Con grid  Phân tích các điểm tán 
thành và phản đối (pros &
cons), chi phí và lợi ích
hoặc thuận lợi & bất lợi 
của các chọn lựa.
 Phân tích các giải pháp kỹ
thuật thay thế cho một vấn 
đề.
5 Problem
 Các kỹ năng phân tích của 
recognition task
sinh viên: phát hiện và xác
định kiểu vấn đề khi được
tham khảo các ví dụ khác 
nhau.




74

Tập trung vào phản hồi của sinh Sau buổi
viên về: cả buổi học, các nội dung học/chủ đề
nhỏ của buổi học/chủ đề.
Dùng các câu hỏi ở dạng gợi mở:
“Điểm nào là khó hiểu nhất? Chủ
đề nào là chưa rõ nhất?
Dựng bảng câu hỏi ngắn về thông
tin hoặc các khái niệm sinh viên
cần biết để thành công trong lĩnh
vực tương ứng.
Cần cân bằng giữa thách thức và
loại của thông tin.
Thông báo để sinh viên biết rõ
bảng câu hỏi không nhằm mục đích
thi, kiểm tra hoặc chấm điểm.
Xác định hoàn cảnh hoặc vấn đề và
viết mô tả ở dạng tán thành/phản
đối hoặc các giải pháp thay thế.
Cần nêu rõ cho sinh viên biết số
lượng các mô tả tán thành/phản đối
và hình thức phản hồi mong muốn.
Phân tích: tần suất; so sánh với bản
mô tả của giảng viên; các điểm
thiếu sót …
Kiểm tra khả năng hồi tưởng hoặc
nhận diện vấn đề (kết nối, điền vào
chỗ trống).
Chọn các ví dụ khác nhau có liên
quan của các loại vấn đề được nêu.
Đặt câu hỏi để sinh viên đưa ra các
nguyên nhân.
Cho bài tập cho cá nhân hoặc từng
nhóm nhỏ.
Cần đưa ra bàn luận trước với đồng
nghiệp về các vấn đề sẽ trình bày.

Trước buổi
học/ chủ đề
mới

Sau buổi
học/chủ đề mô
tả hướng tiếp
cận/ phương
pháp mới để
giải quyết vấn
đề.

Sau khi giới
thiệu các kiểu
vấn đề khác
nhau và các
phương pháp
giải quyết các
vấn đề đó
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 Khả năng áp dụng các 
nguyên lý cơ bản của môn
học.

 Khả năng phát hiện các
kiểu vấn đề tổng quát có 
thể giải quyết bằng các
nguyên lý.


7 Defining
 Các kỹ năng phê bình.

features matrix
 Khả năng phân biệt các
khái niệm giống nhau.





8 Application card  Hiểu biết của sinh viên về 
các ứng dụng có thể có
của những điều đã học
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Xác định các nguyên lý cơ bản sinh
viên cần tiếp thu trong khóa học.
Tạo ra các vấn đề hoặc các ví dụ
mẫu để minh họa các nguyên lý.
Chuẩn bị các bảng ghép: danh sách
các nguyên lý căn bản và danh sách
các ví dụ/vấn đề cụ thể để sinh viên
ghép đôi
Nhờ đồng nghiệp thử và đưa ra các
phản hồi để kiểm tra tính hợp lý
của các bảng ghép đó.
Tập trung vào 2-3 khái niệm giống
nhau dễ gây nhầm lẫn cho sinh
viên.
Xác định các đặc điểm nào quan
trọng nhất để nhận ra vấn đề.
Làm danh sách định nghĩa rõ các
đặc điểm có/không có của từng
khái niệm
Chuẩn bị một bảng (ma trận) liệt kê
các khái niệm và đặc điểm, phân
biệt bằng các câu hỏi dạng
có/không.
Xác định một nguyên lý hoặc lý
thuyết quan trọng sinh viên vừa
tiếp cận
Yêu cầu sinh viên xác định và mô
tả ít nhất 1 ứng dụng của nó trong
thực tế đã biết

Giữa các khóa
học (không
dành cho
những khóa
dạng vở lòng
hoặc nâng cao)

Sau khi giới
thiệu 2-3 khái
niệm tương tự
nhau hoặc
dùng để kiểm
tra buổi học

Sau khi giới
thiệu về các
nguyên lý, các
lý thuyết
và/hoặc các
qui trình quan
trọng.

 Những kỹ năng phân tích và tư duy
phê bình.
 Những kỹ năng tư duy sáng tạo và
tổng hợp.
 Các kỹ năng giải quyết vấn đề.
 Các kỹ năng thực hiện và ứng dụng.

2.1 Phân loại các phƣơng pháp đánh giá
lớp học đã nêu
Có rất nhiều phương pháp đánh giá lớp học
khác nhau tùy thuộc vào mục đích đánh giá và
đặc thù của lớp học cần đánh giá. Dựa trên
mục đích cần đánh giá, có các nhóm sau:
 Về kiến thức nền, khả năng gợi nhớ và
mức độ hiểu.

Theo đó, các phương pháp đánh giá lớp học
đã nêu được phân nhóm như Bảng 2:

Bảng 2: Phân loại CATs dành cho sinh viên ngành kỹ thuật dựa trên mục đích cần đánh giá
TT
1

Nhóm
Xác định kiến thức nền, khả năng gợi nhớ và mức
độ hiểu

2

Đánh giá kỹ năng phân tích và tư duy phê bình

3

Đánh giá kỹ năng giải quyết vấn đề:

4

Đánh giá kỹ năng ứng dụng và thực hiện
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2.2 Những lƣu ý khi sử dụng các phƣơng
pháp đánh giá lớp học

 Giảng viên có dùng thời gian hợp
lý không?

Khi áp dụng các phương pháp đánh giá lớp
học, giảng viên cần lưu ý những nội dung sau:

2.2.4 P ân t dữ liệu
 Giảng viên có lên kế hoạch phân tích dữ
liệu không?
 Giảng viên có thu thập đủ lượng dữ liệu
cần thiết không?

2.2.1 Lựa ch n mụ đ đán
á
 Nội dung dạy trên lớp là gì?
 Nội dung này có nên được đánh
giá không?

2.2.5 Phản hồ á kết quả t u đ ợc
 Giảng viên có công bố để sinh viên rõ
về các phản hồi không? Việc trình bày đó có
đầy đủ không (bao gồm những điều tốt và
chưa tốt)?
 Phản hồi có phù hợp với những gì đã lên
kế hoạch từ trước cho lớp học không?

2.2.2 Ch n p
n p áp
 Phương pháp đó có phù hợp với mục
đích đặt ra không?
 Kỹ thuật này có góp phần cải thiện quá
trình học tập không?
 Có thể tích hợp phương pháp này vào
hoạt động thường ngày diễn ra trên lớp không?

2.3 Trình tự khi sử dụng các phƣơng pháp
đánh giá lớp học

2.2.3 Áp dụn p
n p áp đán
á
 Giảng viên tự áp dụng phương pháp hay
cần sự hỗ trợ?
 Giảng viên có nêu rõ mục đích và mô tả
quá trình cho sinh viên biết không?

Xét theo quá trình trước, trong và sau buổi
học, các phương pháp đánh giá lớp học
(CATs) có thể được mô tả theo trình tự như
trong Hình 2 sau đây:

Trong buổi học

Trước buổi học

 Giảng dạy các bài học
chủ điểm có liên quanđến
các mục đích học tập
 Giới thiệu về CAT và
mục đích sử dụng.
 Triển khai CAT và thu
thập dữ liệu.

 Giới thiệu mục đích
dạy và học.
 Chọn phương pháp
đánh giá phù hợp.

1

Tiếp tục lặp lại
quá trình

2

Ghi chú
1

3

Lập kế hoạch

Sau buổi học
 Phân loại và phân tích
dữ liệu.
 Phát triển các kế hoạch
dạy/học.
 Diễn giải các kết quả và
xây dựng một phản ứng
phù hợp để cải thiện
việc học.

2 Thực hiện
3 Phản hổi
Buổi học tiếp theo
 Chia sẻ kết quả phân tích
với sinh viên.
 Thực hiện các điều chỉnh
trong việc dạy/học

Hình 2: Các bƣớc áp dụng CATs trƣớc, trong và sau buổi học
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song hành, đòi hỏi sự tham gia và cố gắng của
cả hai phía người dạy lẫn người học.

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Tùy theo đặc thù của từng học phần, giảng
viên sẽ quyết định chọn phương pháp đánh giá
phù hợp. Một số lợi ích của việc áp dụng
thường xuyên các phương pháp đánh giá lớp
học (CATs) có thể liệt kê như sau:

Đối với sinh viên:
 Giúp phát triển kỹ năng tự đánh giá và
quản lý tiến trình học của bản thân.
 Giảm bớt cảm giác bị cô lập và bất lực,
đặc biệt là trong các lớp lớn.
 Nâng cao mức độ hiểu và khả năng tư
duy phê bình của sinh viên về nội dung
chương trình học.
 Giúp nâng cao ý thức về việc hiểu và
nhớ lâu dài kiến thức đã học.
 Giúp sinh viên thấy được sự cố gắng và
sự quan tâm của giảng viên và sự thành công
của sinh viên trong quá trình dạy và học.

Đối với giảng viên:
 Thu thập được phản hồi liên tục của lớp
để có hướng điều chỉnh nhanh chóng tiến trình
dạy và học.
 Được cung cấp thông tin hữu ích về
mức độ hiểu nội dung bài học mà không cần
tốn nhiều thì giờ cho việc soạn các bài kiểm
tra, chấm điểm các báo cáo …
 Cho phép giảng viên nhanh chóng xác
định rõ sự hiểu nhầm, hiểu không đúng hoặc
thiếu sót của sinh viên về bài học/chủ đề.
 Giúp thúc đẩy mối quan hệ tốt giữa
giảng viên với sinh viên, đồng thời khuyến
khích họ hiểu rõ quá trình dạy và học diễn ra

Bảng 3 mô tả mức độ yêu cầu về thời gian,
công sức của giảng viên và khả năng đáp ứng
của sinh viên khi áp dụng các phương pháp
đánh giá lớp học.

Bảng 3: Mức độ sử dụng thời gian và công sức để áp dụng [1]
Nhóm
1
2
3
4
ron
(A)
(B)
(C)

Phƣơng pháp đánh giá
Background knowledge probe
Minute paper
Muddiest point
Defining features matrix
Pro and Con grid
Problem recognition tasks
What’s the principle
Application cards

(A)
T.Bình
Thấp
Thấp
T.Bình
Thấp
T.Bình
T.Bình
Thấp

đó:
Mứ độ uẩn bị ủ GV để áp dụn p
n p áp đán
Mứ độ đáp ứn ủ SV đố vớ p
n p áp đán
á
Mứ độ p ân t dữ l ệu t u t ập ủ GV

(B)
Thấp
Thấp
Thấp
Thấp
Thấp
Thấp
Thấp
Thấp/T.Bình

(C)
T.Bình
Thấp
Thấp
Thấp
Thấp/T.Bình
Thấp
Thấp
Thấp/T.Bình

á

Tuy nhiên, để đạt hiệu quả khi áp dụng các
phương pháp đánh giá lớp học này cho môi
trường dạy và học các ngành kỹ thuật, tác giả
xin đưa ra vài ý kiến sau đây:
 Các phương pháp này cần được sử dụng
thường xuyên và từ đó làm căn cứ cho việc
điều chỉnh các hoạt động trên lớp.
 Giảng viên cần xác định và nắm rõ mục
tiêu của học phần, từ đó chọn phương pháp
đánh giá lớp học nào là phù hợp nhất cho học
phần mình đảm nhận.

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
Bên cạnh các phương pháp đánh giá chất
lượng dạy và học truyền thống (kiểm tra, thi,
khảo sát, đồ án, niên luận …), các phương
pháp đánh giá lớp học thể hiện rõ ưu điểm vì
chiếm ít thời gian, có thể thực hiện dễ dàng
trong đa dạng các điều kiện học tập. Nhờ vậy,
những kết quả đó không chỉ để cải tiến nội
dung chương trình học, phương pháp giảng
dạy mà còn giúp sinh viên tự điều chỉnh việc
học của mình ngay trong lúc khóa học đang
diễn ra.
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 Đơn vị quản lý giảng dạy cần khuyến
khích/hỗ trợ (về cơ chế, mô hình, thiết bị hỗ
trợ …) để giảng viên áp dụng các phương pháp
đánh giá lớp học.
 Đối với lớp học có số lượng lớn sinh
viên (lớp đông), cần có cơ chế trợ giảng là cán
bộ cùng tổ chuyên môn với giảng viên hoặc
một số sinh viên ưu tú chưa tốt nghiệp để hỗ
trợ giảng viên triển khai một số hoạt động
đánh giá lớp học.
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