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Giới thiệu 

Rubric đang ngày càng được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục với 

vai trò chính như một công cụ nhằm giúp cho hoạt động đánh giá trở nên minh 

bạch, cụ thể và hướng đến các mục tiêu, tiêu chí mong muốn. Tài liệu này được xây 

dựng theo 04 chủ đề: (1) Hướng dẫn tóm tắt cách thiết kế một Rubric, (2) Giới thiệu 

tóm tắt một số tình huống có thể sử dụng Rubric trong hoạt động dạy học, (3) Giới 

thiệu một bộ Rubric mẫu để tham khảo sử dụng cho đánh giá hoạt động học tập 

trong giáo dục đại học, (4) Giới thiệu một số phần mềm giúp thiết kế, sử dụng và 

lưu trữ các Rubric trong quá trình triển khai. Dựa trên các hướng dẫn thiết kế, tình 

huống sử dụng, các mẫu Rubric và phần mềm này, các thầy cô giáo có thể vận dụng 

chúng vào các tình huống khác nhau và cho từng môn học, hoạt động dạy học cụ 

thể. 

Các tình huống sử dụng và các Rubric mẫu trong tài liệu này được biên soạn 

dựa trên kinh nghiệm ở các nơi, từ sản phẩm thực hành Rubric ở một số trường đại 

học và từ trải nghiệm của các tác giả thông qua hoạt động dạy học và tập huấn 

chuyên môn. Các tác giả xin được bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của 

quý đồng nghiệp. 

Các tác giả rất mong tiếp tục nhận được các bổ sung, góp ý từ quý đồng 

nghiệp để tài liệu này không ngừng được hoàn thiện. 

Trân trọng, 

Các tác giả 
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A. HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ RUBRIC 

1. Những câu hỏi cần được làm rõ khi chuẩn bị thiết kế Rubric để đánh giá học tập 

 Chuẩn đầu ra của hoạt động học tập cần được đánh giá là gì? Tầm quan trọng của mỗi 

chuẩn đầu ra? 

 Liệu SV đã biết về các Chuẩn đầu ra của hoạt động cần đánh giá? 

 SV cần làm gì để đạt được các Chuẩn đầu ra của hoạt động cần đánh giá? 

 Ai có thể cùng tham gia thiết kế Rubric? 

 Rubric được dùng để đánh giá cá nhân hay nhóm người học? 

 Làm thể nào để lưu trữ và chia sẻ thông tin đánh giá qua Rubric? 

2. Các bước thiết kế Rubric định lượng (Analytical rubric) 

 Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá và trọng số của mỗi tiêu chí trong kết quả đánh giá 

chung. 

 Chỉ ra sự tương thích của mỗi tiêu chí đối với Chuẩn đầu ra của hoạt động cần đánh giá. 

 Xác định các mức đánh giá theo thang đo (phổ biến 3 – 5 mức), ví dụ: 

 Khá-Giỏi (10-7), Trung bình (6-5), Yếu (<5) 

 Exemplary (10-9), Accomplished (8-7), Developing (6-5), Beginning (<5) 

 Giỏi (10-9), Khá (8-7), Trung bình (6-5), Yếu (<5) 

 Xuất sắc (10-9), Khá-Giỏi (8-7), Trung bình (6-5), Yếu (3-4), Kém (0-2) 

 Xây dựng mô tả đối với mỗi mức đánh giá theo thang đo cho mỗi tiêu chí. Nên bắt đầu ở 

hai mức cao nhất và thấp nhất, sau đó gia giảm đối với các mức còn lại. 

 Các mô tả cần rõ ràng, súc tích và bám sát các chuẩn đầu ra cần được đánh giá. 

 Lưu ý tính quan sát được và đo lường được đối với các mô tả. 

 Cấu trúc Rubric định lượng: 

 

Tiêu chí  

đánh giá 

 

CĐR 

 

Trọng 

số 

Mô tả mức chất lượng 
 

Điểm 
A B C D 

10 – 9 8 – 7 6 – 5 4 – 0 

TC 1: …… ….. …… ………… ………… ………… …………  

TC 2: …… ….. …… ………… ………… ………… …………  

TC 3: …… ….. …… ………… ………… ………… …………  

TC 4: …… ….. …… ………… ………… ………… …………  

ĐIỂM TỔNG 
 

 

3. Các bước thiết kế Rubric định tính (Holistic rubric) 

 Xác định các mức đánh giá theo thang đo (tương tự như đối với Rubric định lượng). 

 Xây dựng mô tả tổng hợp ứng với mỗi mức đánh giá. Đảm bảo các mô tả này tương thích 

với Chuẩn đầu ra của hoạt động cần đánh giá. 

 Nếu đã có rubric định lượng liên quan, chỉ cần tập hợp các mô tả đối với mỗi mức đánh 

giá theo thang đo để thiết lập các mô tả tổng hợp.  

 Cấu trúc Rubric định tính: 
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Mức chất 
lượng 

Thang 
điểm 

Mô tả mức chất lượng Điểm 

Xuất sắc 9 - 10 ………………………………….  

Tốt 7 - 8 ………………………………….  

Đạt yêu cầu 5 - 6 ………………………………….  

Chưa đạt 0 - 4 ………………………………….  

 

4. Những đặc điểm của một rubric tốt 

 Có các tiêu chí rõ ràng, súc tích, phù hợp với mục tiêu hoặc chuẩn đầu ra cần đánh giá. 

 Thể hiện mức độ quan trọng của mỗi tiêu chí thông qua trọng số hoặc số tiêu chí con. 

 Có thang đo chất lượng thích hợp và được mô tả rõ ràng, súc tích, hợp lý. 

 Có độ tin cậy tốt (cho kết quả như nhau đối với nhiều người cùng sử dụng). 
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B. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG RUBRIC 

Phần này giới thiệu tóm tắt một số tình huống có thể sử dụng Rubric trong hoạt động dạy học. 

Dựa trên các tình huống và các mẫu Rubric đi kèm, GV có thể điều chỉnh cho phù hợp với đặc 

điểm của môn học hoặc của hoạt động học tập. 

1. Đánh giá kết quả học tập của người học 

Đây là tình huống sử dụng phổ biến nhất đối với Rubric. GV tự xây dựng các tiêu chí 

đánh giá sao cho có sự tương thích với các chuẩn đầu ra (CĐR) mong muốn đối với hoạt 

động học tập cần được đánh giá, trọng số đối với mỗi tiêu chí và mô tả các mức chất lượng 

theo mỗi tiêu chí đánh giá. 

Mẫu  B1. Rubric đánh kết kết quả học tập của người học 

 

Tiêu chí  

đánh giá 

 

CĐR 

 

Trọng 

số 

Mô tả mức chất lượng 
 

Điểm 
Giỏi Khá Trung bình Yếu 

10 – 8.5 8.4 – 7.0 6.9 – 5.0 4.9 – 0.0 

TC 1: …… ….. …… ………… ………… ………… …………  

TC 2: …… ….. …… ………… ………… ………… …………  

TC 3: …… ….. …… ………… ………… ………… …………  

TC 4: …… ….. …… ………… ………… ………… …………  

ĐIỂM TỔNG 
 

2. Người học tự đánh giá, chấm điểm mức độ đạt chuẩn đầu ra học phần 

Rubric này được xây dựng bởi GV/nhà quản lý, nhằm giúp người học tự đánh giá mức độ đạt 

được các CĐR đối với một học phần (HP) tại thời điểm kết thúc HP. Bằng cách thống kê kết quả 

tự đánh giá của người học đối với mỗi CĐR và đối với cả bộ CĐR, GV/nhà quản lý có thể nhận 

định về mức độ đạt được CĐR của người học đối với HP, từ đó xác định các hoạt động cải tiến 

phù hợp. 

Mẫu  B2. Rubric để người học tự đánh giá, chấm điểm mức độ đạt chuẩn đầu ra học phần 

Chuẩn đầu ra HP 

Tự đánh giá mức đạt chuẩn đầu ra 

Điểm/5 1 
(0 – 20%) 

2 
(20+ – 40%) 

3 

(40+ – 60%) 
4 

(60+ – 80%) 

5 
(80+ – 100%) 

CĐR 1: …………      4 

CĐR 2: …………      5 

CĐR 3: …………      2 

CĐR 4: …………      3 

Điểm trung bình (= tổng điểm/số CĐR) 3.5 

3. Cho phép người học lựa chọn trọng số đánh giá tiêu chí theo sở trường 

Rubric này được xây dựng bởi GV, trong đó cột Trọng số có 2 (hoặc hơn) phương án được lựa 

chọn bởi người học sao cho phù hợp nhất với sở trường/năng lực cá nhân. Đây là cách đánh giá 

dựa trên sự thừa nhận tính khác biệt về sở thích và năng lực đặc thù của người học. 
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Mẫu  B3. Rubric cho phép người học lựa chọn trọng số đánh giá tiêu chí theo sở trường 

 

Tiêu chí  

đánh giá 

 

 

Trọng số (%) 

Mô tả mức chất lượng  

 

Điểm 
A B C F 

10 - 9 8 - 7 6 – 5 4 - 0 

□ □     

TC 1: …… a1 b1 …………. …………

. 

…………. ………….  

TC 2: …… a2 b2 …………. …………

. 

…………. ………….  

TC 3: …… a3 b3 …………. …………

. 

…………. ………….  

TC 4: …… a4 b4 …………. …………

. 

…………. ………….  

…….. … … …………. …………

. 

…………. ………….  

ĐIỂM TỔNG 
 

(a1 + a2 + a3 + a4 +… = b1 + b2 + b3 + b4 +…  = 100%) 

4. Giúp người học định hướng công việc theo tiến trình 

Rubric này được xây dựng bởi GV, nhằm mục đích hướng dẫn chi tiết các yêu cầu của mỗi 

tiêu chí đánh giá đối với một hoạt động học tập cùng nội hàm của các mức chất lượng tương ứng. 

Loại Rubric này có thể được gắn với mỗi giai đoạn của một hoạt động học tập, ví dụ thực hiện đồ 

án, bài tập lớn. 

Mẫu  B4. Rubric giúp người học định hướng công việc theo tiến trình 

 

Tiêu chí  

đánh giá 

 

Yêu cầu 

Mô tả mức chất lượng 

Giỏi Khá Trung bình Yếu 

TC 1: 

…… 

1.1 ….. …………. …………. …………. …………. 

 1.2 ….. …………. …………. …………. …………. 

 1.3 ….. …………. …………. …………. …………. 

TC 2: 

…… 

2.1 ….. …………. …………. …………. …………. 

 2.1 ….. …………. …………. …………. …………. 

5. Đánh giá quá trình người học phát triển ý tưởng 

Đây là loại Rubric nhằm giúp GV theo dõi, đánh giá quá trình hình thành và phát triển ý tưởng 

của người học đối với một nội dung học tập phức tạp bao gồm nhiều hoạt động riêng lẽ, ví dụ bài 

tập thiết kế, phát triển dự án, … Nội dung các hoạt động có thể do GV hoặc người học xác lập. 

Mẫu  B5. Rubric đánh giá quá trình người học phát triển ý tưởng 

 

Hoạt động 

Phát triển ý tưởng 

Dự thảo 1 

(ngày: …..) 

Dự thảo 2 

(ngày: …..) 

Dự thảo 3 

(ngày: …..) 

Dự thảo 4 

(ngày: …..) 

HĐ 1: ………….. …………. …………. …………. …………. 

HĐ 2: ………….. …………. …………. …………. …………. 

HĐ 3: ………….. …………. …………. …………. …………. 

HĐ 4: ………….. …………. …………. …………. …………. 

……………. …………. …………. …………. …………. 
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6. Giúp người học tự xây dựng tiêu chí đánh giá và mức chất lượng 

Đây là loại Rubric hoàn toàn do (nhóm) người học tự xây dựng, nhằm mục đích phát triển tính 

chủ động của người học trong việc đánh giá sản phẩm học tập do chính họ tạo ra. GV có nhiệm vụ 

xác định CĐR đối với hoạt động học tập, đóng vai trò tư vấn trong quá trình xây dựng Rubric và 

phê duyệt. 

Mẫu  B6. Giúp người học tự xây dựng tiêu chí đánh giá và mức chất lượng 

 

Tiêu chí đề xuất 

 

CĐR 

 

Trọng 

số 

Mô tả mức chất lượng  

 

Điểm 
Giỏi Khá Trung 

bình 

Yếu 

10 – 8.5 8.4 – 7.0 6.9 – 5.0 4.9 - 0 

TC 1: …………. …… …… …… …… …… ……  

TC 2: …………. …… …… …… …… …… ……  

TC 3: …………. …… …… …… …… …… ……  

TC 4: …………. …… …… …… …… …… ……  

ĐIỂM TỔNG 
 

 

  



8 
 

C. BỘ RUBRIC MẪU DÙNG CHO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 

Phần này giới thiệu một số Rubric có thể được tham khảo khi sử dụng cho các hoạt động 

đánh giá học tập phổ biến ở trường đại học. Mỗi Rubric (trừ các Rubric định tính) đều có cột CĐR 

(Chuẩn đầu ra) nhằm làm rõ tính tương thích giữa các tiêu chí đánh giá với CĐR của môn học 

hoặc hoạt động dạy học. 

1. Rubric đánh giá chuyên cần (Mẫu C1) 

Tiêu chí  Tỷ lệ  
  

 Mức chất lượng     

Rất tốt  Tốt Đạt yêu cầu Không đạt Điểm  

10 – 8.5 8.4 – 7.0 6.9 – 5.0 4.9 – 0.0   

Mức độ tham dự 

theo TKB  
50 Tham dự >90% 

buổi học 
Tham dự 80-

90% buổi 

học 

Tham dự 70- 
80% buổi học 

Tham dự <70% 

buổi học   

Mức độ tham gia 

các hoạt động 

học tập 

50  Nhiệt tình trao đổi, 

phát biểu,  
trả lời nhiều câu 

hỏi  

Có đặt/trả lời 

> 2 câu hỏi 

Có đặt/trả lời ít 

nhất 1 câu hỏi 

Không tham gia 

thảo luận, trả 

lời, đóng góp 

  

2. Rubric đánh giá báo cáo sản phẩm làm việc nhóm (Mẫu C2) 

 Rubric định lượng (Mẫu C2a) 

Tiêu chí  

đánh giá 

 

CĐR 

 

Trọng 

số 

Mô tả mức chất lượng Điểm 

Giỏi Khá Trung bình Yếu 

10 – 8.5 8.4 – 7.0 6.9 – 5.0 4.9 – 0.0 

Hình thức 

báo cáo 

 10% Đẹp, rõ, không 

lỗi chính tả 

--------------------------------------- Đơn điệu, chữ 

nhỏ, nhiều lỗi 

chính tả 

 

Kỹ năng 

trình bày 

 10% Nói rõ, tự tin, 

thuyết phục, 

giao lưu người 

nghe 

-------------------------------------- Nói nhỏ, không 

tự tin, không 

giao lưu người 

nghe 

 

Nội dung 

báo cáo/Chất 

lượng sản 

phẩm 

 40% Đáp ứng 80%-

100% yêu cầu 

Đáp ứng 70%-

80% yêu cầu 

Đáp ứng 50%-

70% yêu cầu 

Đáp ứng dưới 

50% yêu cầu 

 

Trả lời câu 

hỏi 

 20% Trả lời đúng 

tất cả các câu 

hỏi 

Trả lời đúng 

trên 2/3 số câu 

hỏi 

Trả lời đúng 

trên 1/2 số câu 

hỏi 

Trả lời đúng 

dưới 1/2 số câu 

hỏi 

 

Tham gia 

thực hiện 

 20% 100% thành 

viên tham gia 

thực hiện/trình 

bày 

~ 80% thành 

viên tham gia 

thực hiện/trình 

bày 

~ 60% thành 

viên tham gia 

thực hiện/trình 

bày 

< 40% thành 

viên tham gia 

thực hiện/trình 

bày 

 

ĐIỂM TỔNG 
 

 Rubric định tính (Mẫu C2b) 

Mức chất lượng Thang điểm Mô tả mức chất lượng Điểm 

Giỏi 8.5 - 10 - Hình thức đẹp, rõ, không lỗi chính tả (10%).  

- Trình bày rõ, tự tin, thuyết phục, giao lưu người nghe (10%).  

- Nội dung báo cáo/chất lượng sản phẩm đáp ứng 80%-100% yêu 

cầu (40%). 

- Trả lời đúng tất cả các câu hỏi (20%).  

- Có 100% thành viên tham gia thực hiện/trình bày (20%). 

 

Khá 7.0 – 8.4 Đáp ứng 70 – 80% yêu cầu của mức Giỏi  

Trung bình 5.0 – 6.9 Đáp ứng 50 – 60% yêu cầu của mức Giỏi  

Yếu 0.0 – 4.9 Đáp ứng dưới 50% yêu cầu của mức Giỏi  

Nhận xét  
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3. Rubric đánh giá tiểu luận cá nhân (Mẫu C3) 

 Rubric định lượng (Mẫu C3a) 

Tiêu chí  

đánh giá 

 

CĐR 

 

Trọng 

số 

Mô tả mức chất lượng Điểm 

Giỏi Khá Trung bình Yếu 

10 – 8.5 8.4 – 7.0 6.9 – 5.0 4.9 – 0.0 

Hình thức  10% Không có lỗi 

chính tả; hình 

vẽ, bảng biểu, 

sơ đồ rõ ràng, 

đúng quy định 

------------------------------------- Nhiều lỗi chính 

tả; hình vẽ, bảng 

biểu, sơ đồ không 

đúng quy định 

 

Bố cục  10% Đầy đủ các phần 

và độ dài theo 

quy định, lô-gic 

------------------------------------  Không theo quy 

định, không lô-gic 

 

Tài liệu 

tham khảo 

 10% Phong phú, 

được sắp xếp 

đúng quy định, 

trích dẫn đúng 

thể thức 

------------------------------------ Rất ít TLTK, sắp 

xếp không đúng 

quy định, trích 

dẫn không đúng 

thể thức 

 

Nội dung 

chính 1: 

………….. 

 30% Đáp ứng 80%-

100% yêu cầu 

Đáp ứng 70%-

80% yêu cầu 

Đáp ứng 

50%-70% 

yêu cầu 

Đáp ứng dưới 

50% yêu cầu 

 

Nội dung 

chính 2: 

………….. 

 20%  

Nội dung 

chính 3: 

………….. 

 20%  

ĐIỂM TỔNG 
 

 Rubric định tính (Mẫu C3b) 

Mức chất 

lượng 

Thang 

điểm 

Mô tả mức chất lượng Điểm 

Giỏi 8.5 - 10 - Không có lỗi chính tả; hình vẽ, bảng biểu, sơ đồ rõ ràng, đúng quy 

định (10%).  

- Bố cục có đầy đủ các phần và độ dài theo quy định, lô-gic (10%). 

- TLTK phong phú, được sắp xếp đúng quy định, trích dẫn 

đúng thể thức (10%). 
- Đáp ứng 80%-100% yêu cầu về nội dung (70%). 

 

Khá 7.0 – 8.4 Đáp ứng 70 – 80% yêu cầu của mức Giỏi  

Trung bình 5.0 – 6.9 Đáp ứng 50 – 60% yêu cầu của mức Giỏi  

Yếu 0.0 – 4.9 Đáp ứng dưới 50% yêu cầu của mức Giỏi  

Nhận xét 
 

  

4. Rubric đánh giá bài tập lớn/đồ án cá nhân (Mẫu C4) 

Tiêu chí  

đánh giá 

 

CĐR 

 

Trọng 

số 

Mô tả mức chất lượng Điểm 

Giỏi Khá Trung bình Yếu 

10 – 8.5 8.4 – 7.0 6.9 – 5.0 4.9 – 0.0 

Chất lượng 

báo cáo bài 

tập lớn/đồ án 

 50% Đáp ứng 

80%-100% 

yêu cầu 

Đáp ứng 

70%-80% 

yêu cầu 

Đáp ứng 50%-

70% yêu cầu 

Đáp ứng dưới 

50% yêu cầu 

 

Thời gian thực 

hiện bài tập 

lớn/đồ án 

 10% Nộp đúng 

thời gian quy 

định 

---------------------------------- Nộp muộn trên 03 

ngày 

 

Chất lượng 

bảo vệ bài tập 

lớn/đồ án 

 10% Đúng trọng 

tâm, tự tin, 

đúng thời 

gian 

----------------------------------- Không đúng trọng 

tâm, thiếu tự tin, 

không đảm bảo 

thời gian 
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Trả lời câu hỏi  30% Trả lời đúng 

tất cả các câu 

hỏi 

Trả lời đúng 

trên 2/3 số 

câu hỏi 

Trả lời đúng 

trên 1/2 số câu 

hỏi 

Trả lời đúng dưới 

1/2 số câu hỏi 

 

ĐIỂM TỔNG 
 

5. Rubric đánh giá buổi thực hành cá nhân tại phòng thí nghiệm (Mẫu C5) 

Tiêu chí  

đánh giá 

 

CĐR 

 

Trọng 

số 

Mô tả mức chất lượng Điểm 

Giỏi Khá Trung bình Yếu 

10 – 8.5 8.4 – 7.0 6.9 – 5.0 4.9 – 0.0 

Chuyên cần 
 

10% 
Đến đúng 

giờ quy định 
-------------------------------------- 

Đến muộn  trên 

15 phút 

 

Chuẩn bị lý 

thuyết 

 

20% 

Trả lời đầy 

đủ, đúng các 

câu hỏi 

Trả lời đầy đủ, 

đúng trên 70% 

số câu hỏi 

Trả lời đầy đủ, 

đúng trên 50% 

số câu hỏi 

Trả lời không 

đầy đủ hoặc 

đúng dưới 50% 

số câu hỏi 

 

Thao tác thí 

nghiệm và xử 

lý số liệu 

 

50% 

Thực hiện 

đúng quy 

trình thí 

nghiệm và 

xử lý số liệu 

tốt  

Thực hiện 

đúng quy trình 

thí nghiệm và 

xử lý số liệu 

khá 

Thực hiện 

đúng quy trình 

thí nghiệm 

nhưng xử lý số 

liệu chưa đúng 

Thực hiện 

không đúng quy 

trình thí nghiệm, 

xử lý số liệu sai 

 

Kết quả TN và 

trả lời câu hỏi 

 

20% 

Kết quả TN 

đúng và trả 

lời đúng các 

câu hỏi 

Kết quả TN 

đúng và trả lời 

đúng trên 70% 

số câu hỏi 

Kết quả TN 

đúng và trả lời 

đúng trên 50% 

số câu hỏi 

Kết quả TN sai 

hoặc trả lời 

đúng dưới 50% 

số câu hỏi 

 

ĐIỂM TỔNG 
 

6. Rubric đánh giá thi vấn đáp (Mẫu C6) 

Tiêu chí  

đánh giá 

 
CĐR 

 

Trọng 

số 

Mô tả mức chất lượng Điểm 

Giỏi Khá Trung bình Yếu 
10 – 8.5 8.4 – 7.0 6.9 – 5.0 4.9 – 0.0 

Kỹ năng 

trình bày 

 10% Lưu loát, rõ 

ràng, tự tin 

------------------------------------- Lúng túng, 

không rõ ràng, 

không tự tin 

 

Nội dung 

chính 1: 

………….. 

 30% Đáp ứng 80%-

100% yêu cầu 

Đáp ứng 70%-

80% yêu cầu 

Đáp ứng 50%-

70% yêu cầu 

Đáp ứng dưới 

50% yêu cầu 
 

Nội dung 

chính 2: 

………….. 

 20%  

Nội dung 

chính 3: 

………….. 

 20%  

Nội dung 

chính 4: 

………….. 

 20%  

ĐIỂM TỔNG 
 

7. Rubric đánh giá kỹ năng thực hành (mẫu C7) 

Tiêu chí  

đánh giá 

 

CĐR 

 

Trọng 

số 

Mô tả mức chất lượng Điểm 

Giỏi Khá Trung bình Yếu 

10 – 8.5 8.4 – 7.0 6.9 – 5.0 4.9 – 0.0 

Yêu cầu thực 

hành 1: 

………….. 

 25% Làm thành 

thạo các thao 

tác, sản 

phẩm đáp 

ứng tất cả 

yêu cầu, 

Làm đúng các 

thao tác, sản 

phẩm đáp ứng 

hầu hết yêu cầu, 

đúng thời gian. 

Làm đạt yêu 

cầu cơ bản của 

các thao tác, 

sản phẩm cơ 

bản đáp ứng 

yêu cầu, chưa 

Làm chưa đạt 

yêu cầu cơ bản 

của các thao 

tác, sản phẩm 

chưa đáp ứng 

yêu cầu, chưa 

 

Yêu cầu thực 

hành 2: 

………….. 

 25%  
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Yêu cầu thực 

hành 3: 

………….. 

 25% đúng thời 

gian. 

đảm bảo thời 

gian. 

đảm bảo thời 

gian.  

 

Yêu cầu thực 

hành 4: 

………….. 

 25%  

ĐIỂM TỔNG 
 

8. Rubric đánh giá thực tập tại doanh nghiệp (Mẫu C8) 

Tiêu chí  

đánh giá 

 

CĐR 

 

Trọng 

số 

Mô tả mức chất lượng Điểm 

Giỏi Khá Trung bình Yếu 

10 – 8.5 8.4 – 7.0 6.9 – 5.0 4.9 – 0.0 

Chấp hành nội 

quy của đơn vị 

 
10% Chấp hành đúng -------------------------------------- Không chấp hành 

 

Thái độ làm 

việc 

 
10% Rất tích cực ----------------------------------------------- Rất thụ động 

 

Ý thức học hỏi 
 

10% Rất tích cực ----------------------------------------- Không chịu học hỏi 
 

Tinh thần 

đồng đội 

 
10% Luôn hỗ trợ đồng nghiệp --------------------------- Không chịu hợp tác 

 

Kiến thức, kỹ 

năng thu nhận 

 

60% 

Thu nhận rất 

tốt kiến thức 

và kỹ năng 

được yêu 

cầu. 

Thu nhận đầy 

đủ kiến thức và 

kỹ năng được 

yêu cầu. 

Thu nhận ở 

mức cơ bản 

kiến thức và 

kỹ năng được 

yêu cầu. 

Thu nhận kém 

kiến thức và 

kỹ năng được 

yêu cầu. 

 

ĐIỂM TỔNG 
 

9. Rubric đánh giá báo cáo thực tập tại doanh nghiệp (Mẫu C9) 

Tiêu chí  

đánh giá 

 

CĐR 

 

Trọng 

số 

Mô tả mức chất lượng Điểm 

Giỏi Khá Trung bình Yếu 

10 – 8.5 8.4 – 7.0 6.9 – 5.0 4.9 – 0.0 

Hình thức 

báo cáo 

 10% Đẹp, rõ, không 

lỗi chính tả 

------------------------------------- Đơn điệu, chữ 

nhỏ, nhiều lỗi 

chính tả 

 

Kỹ năng 

trình bày 

 10% Nói rõ, tự tin, 

thuyết phục, 

giao lưu người 

nghe 

------------------------------------- Nói nhỏ, 

không tự tin, 

không giao 

lưu người 

nghe 

 

Yêu cầu nội 

dung 1: 

…………. 

 30% Đáp ứng 80%-

100% yêu cầu 

Đáp ứng 70%-

80% yêu cầu 

Đáp ứng 

50%-70% 

yêu cầu 

Đáp ứng dưới 

50% yêu cầu 

 

Yêu cầu nội 

dung 2: 

…………. 

 30%  

Trả lời câu 

hỏi 

 20% Trả lời đúng 

tất cả các câu 

hỏi 

Trả lời đúng 

trên 2/3 số câu 

hỏi 

Trả lời đúng 

trên 1/2 số 

câu hỏi 

Trả lời đúng 

dưới 1/2 số 

câu hỏi 

 

ĐIỂM TỔNG 
 

10. Rubric đánh giá khóa luận/luận văn tốt nghiệp (của thành viên hội đồng) Mẫu C10 

Tiêu chí  

đánh giá 

 

CĐR 

 

Trọng 

số 

Mô tả mức chất lượng Điểm 

Giỏi Khá Trung bình Yếu 

10 – 8.5 8.4 – 7.0 6.9 – 5.0 4.9 – 0.0 

Hình thức 

báo cáo khóa 

luận/luận 

văn 

 10% Không có lỗi 

chính tả; hình 

vẽ, bảng biểu, 

sơ đồ rõ ràng, 

đúng quy định 

------------------------------------- Nhiều lỗi 

chính tả; hình 

vẽ, bảng biểu, 

sơ đồ không 

đúng quy định 
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Chất lượng 

báo cáo khóa 

luận/luận 

văn 

 50% Đáp ứng 80%-

100% yêu cầu 

Đáp ứng 70%-

80% yêu cầu 

Đáp ứng 

50%-70% 

yêu cầu 

Đáp ứng dưới 

50% yêu cầu 

 

Chất lượng 

bảo vệ 
 10% Đúng trọng 

tâm, tự tin, 

đúng thời gian 

------------------------------------ Không đúng 

trọng tâm, 

thiếu tự tin, 

không đảm 

bảo thời gian 

 

Trả lời câu 

hỏi 

 30% Trả lời đúng 

tất cả các câu 

hỏi 

Trả lời đúng 

trên 2/3 số câu 

hỏi 

Trả lời đúng 

trên 1/2 số 

câu hỏi 

Trả lời đúng 

dưới 1/2 số 

câu hỏi 

 

ĐIỂM TỔNG 
 

11. Rubric đánh giá khóa luận/luận văn tốt nghiệp (của người hướng dẫn/ủy viên phản 
biện) Mẫu C11 

 Mẫu C11a 

Tiêu chí  

đánh giá 

 

CĐR 

 

Trọng 

số 

Mô tả mức chất lượng Điểm 

Giỏi Khá Trung bình Yếu 

10 – 8.5 8.4 – 7.0 6.9 – 5.0 4.9 – 0.0 

Hình thức  10% Không có lỗi 

chính tả; hình vẽ, 

bảng biểu, sơ đồ 

rõ ràng, đúng quy 

định 

----------------------- Nhiều lỗi chính 

tả; hình vẽ, bảng 

biểu, sơ đồ 

không đúng quy 

định 

 

Bố cục  10% Đầy đủ các phần 

và độ dài theo quy 

định, lô-gic 

------------------------------  Không theo quy 

định, không lô-

gic 

 

Tài liệu 

tham khảo 

 10% Phong phú, được 

sắp xếp đúng quy 

định, trích dẫn 

đúng thể thức 

------------------------------ Rất ít TLTK, 

sắp xếp không 

đúng quy định, 

trích dẫn không 

đúng thể thức 

 

Tổng quan 

nghiên cứu 

và cơ sở lý 

luận 

 20% Tổng quan nghiên 

cứu phong phú và 

phù hợp, cơ sở lý 

luận bám sát đề 

tài 

------------------------------ Tổng quan 

nghiên cứu rất 

hạn chế/không 

phù hợp, cơ sở 

lý luận không 

bám sát đề tài 

 

Phương 

pháp 

nghiên cứu 

và chọn 

mẫu 

 20% Phương pháp 

nghiên cứu đa 

dạng, thích hợp; 

phương pháp 

chọn mẫu đúng 

------------------------------ Phương pháp 

nghiên cứu 

không thích 

hợp; phương 

pháp chọn mẫu 

không đúng 

 

Thu thập 

và xử lý, 

phân tích 

số liệu 

 20% Phương pháp thu 

thập số liệu hợp 

lý; xử lý, phân 

tích số liệu đúng 

kỹ thuật và phù 

hợp 

------------------------------ Phương pháp 

thu thập số liệu 

không hợp lý; 

xử lý, phân tích 

số liệu không 

đúng kỹ 

thuật/không phù 

hợp 

 

Kết quả 

nghiên cứu 

và Kết 

luận 

 10% Rút ra kết quả 

nghiên cứu và Kết 

luận rất phù hợp 

với số liệu và mục 

tiêu đề tài/câu hỏi 

nghiên cứu 

------------------------------ Rút ra kết quả 

nghiên cứu và 

Kết luận không 

phù hợp với số 

liệu và mục tiêu 

đề tài/câu hỏi 

nghiên cứu 
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ĐIỂM TỔNG 
 

 Mẫu C11b 

Tiêu chí đánh giá CĐR Trọng 

số 

Thang điểm Điểm Nhận xet 

1. Không có lỗi chính tả; hình vẽ, bảng 

biểu, sơ đồ rõ ràng, đúng quy định 

 10% □ Giỏi (8.5 – 10) 

□ Khá (7.0 – 8.4) 

□ TB (5.0 – 6.9) 

□ Yếu (0.0 – 4.9) 

  

2. Bố cục đầy đủ các phần và độ dài theo 

quy định, lô-gic 

 10% □ Giỏi (8.5 – 10) 

□ Khá (7.0 – 8.4) 

□ TB (5.0 – 6.9) 

□ Yếu (0.0 – 4.9) 

  

3. Tài liệu tham khảo phong phú, được 

sắp xếp đúng quy định, trích dẫn đúng 

thể thức 

 10% □ Giỏi (8.5 – 10) 

□ Khá (7.0 – 8.4) 

□ TB (5.0 – 6.9) 

□ Yếu (0.0 – 4.9) 

  

4. Tổng quan nghiên cứu phong phú và 

phù hợp, cơ sở lý luận bám sát đề tài 

 20% □ Giỏi (8.5 – 10) 

□ Khá (7.0 – 8.4) 

□ TB (5.0 – 6.9) 

□ Yếu (0.0 – 4.9) 

  

5. Phương pháp nghiên cứu thích hợp; 

phương pháp chọn mẫu đúng 

 20% □ Giỏi (8.5 – 10) 

□ Khá (7.0 – 8.4) 

□ TB (5.0 – 6.9) 

□ Yếu (0.0 – 4.9) 

  

6. Phương pháp thu thập số liệu hợp lý; 

xử lý, phân tích số liệu đúng kỹ thuật 

và phù hợp 

 20% □ Giỏi (8.5 – 10) 

□ Khá (7.0 – 8.4) 

□ TB (5.0 – 6.9) 

□ Yếu (0.0 – 4.9) 

  

7. Rút ra kết quả nghiên cứu và Kết luận 

phù hợp với số liệu và mục tiêu đề 

tài/câu hỏi nghiên cứu 

 10% □ Giỏi (8.5 – 10) 

□ Khá (7.0 – 8.4) 

□ TB (5.0 – 6.9) 

□ Yếu (0.0 – 4.9) 

  

ĐIỂM TỔNG   

12. Rubric đánh giá kết quả đạt chuẩn đầu ra học phần/CTĐT (Mẫu C12) 

 

Mức 

chất 

lượng 

Hiểu sâu 

 

Hiểu cặn kẽ 

 

Hiểu sơ bộ 

 

Biết sơ sài 

 

Mới bắt đầu Điểm 

 
Extended Abstract 

 
Relational 

 

 
Multistructural 

 

 
Unistructural 

 

 
Pre-

Structural 

 

 

10 – 8.5 8.4 – 7.0 6.9 – 5.0 4.9 – 3.5 3.4-0  

Chuẩn 

đầu ra 1 

Hiểu đầy đủ các 

thông tin cần thiết. 

Có thể khái quát 

hóa các thông tin 

thu nhận, đánh giá 

và vận dụng chúng 

vào các tình huống 

khác nhau, hoặc 

sáng tạo ra cái 

mới. 

Hiểu khá đầy đủ 

các thông tin 

cần thiết và 

thiết lập được 

mối liên hệ giữa 

chúng. 

 

Hiểu được các 

thông tin cơ  

bản và thiết lập 

được mối liên 

hệ sơ lược giữa 

chúng. 

 

Mới thiết lập 

được sự liên 

hệ giữa một 

số ít thông tin 

được thu 

nhận. 

 

Mới thu 

nhận được 

một số ít 

thông tin 

mang tính 

rời rạc. 

 

 

Chuẩn 

đầu ra 2 

 

Chuẩn 

đầu ra 3 

 

ĐIỂM TỔNG  
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D. SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM RUBRIC 

Để hỗ trợ GV trong việc thiết kế, sử dụng và lưu trữ các Rubric trong quá trình triển khai đánh 

giá, trong phần này chúng tôi giới thiệu một số phần mềm, công cụ hỗ trợ đơn giản và phổ biến 

như Bảng tính (MS Excel, OpenOffice Cals), sử dụng trực tiếp trên hệ thống quản lý khóa học trực 

tuyến (Moodle CMS) hay một số ứng dụng web miễn phí như Rubistar, QuickRubric,…. Việc lựa 

chọn loại Rubric nào, phần mềm hay công cụ nào là phụ thuộc GV và đặc thù môn học. Việc lựa 

chọn đúng sẽ giúp GV phát huy được hiệu quả việc đánh giá các chuẩn đầu ra của môn học, đồng 

thời giảm thiểu được những sai sót trong quá đánh giá cũng như giúp việc phản hồi tới người học 

một cách thuận tiện và kịp thời.  

Trong phần này chúng tôi sẽ tập trung trình bày 3 loại phần mềm để GV lựa chọn, mỗi cách 

triển khai chúng tôi trình bày các bước chung nhất, sau đó giải thích thêm các kết quả đạt được 

của ví dụ minh họa. Điều này sẽ giúp GV có nhiều lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế của 

mình và có thể triển khai trên các phần mềm, công cụ tương tự. 

1. Triển khai Rubric trực tiếp trên hệ thống quản lý học tập (Moodle LMS, CMS) 

Hiện nay hầu hết các hệ thống quản lý học tập đều đã tích hợp thiết kế và triển khai Rubric. 

Việc GV kết hợp giao bài tập trực tiếp trên hệ thống và thực hiện đánh giá, phản hồi trực tiếp 

người học qua trên hệ thống quản lý học tập (LMS) quản lý khóa học (CMS) là một trong nghiệp 

vụ sư phạm số rất được quan tâm. Trong phần này chúng tôi hướng dẫn GV cách triển khai Rubric 

trên các hệ thống quản lý học tập. Các bước chính để thực hiện việc đánh giá dạng bài tập 

(Assignment) trên hệ thống quản lý học tập bằng Rubric như sau: (Lưu ý: hình ảnh minh họa được 

thực hiện trên hệ thống Moodle - NTU ELearrning).  

Bước 1: Thực hiện thêm hoạt động đánh giá (Minh họa việc tạo bài tập - Assignment) 
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Bước 2: Định nghĩa Rubric cho bài tập vừa giao (Assignment)  

Mở bài tập vừa giao và chọn mục quản trị (hình bánh răng), sau đó chọn mục Define rubric 

 
Bước 3: Tạo Rubric bằng cách nhập các tiêu chí và các mức của mỗi tiêu chí vào các vị trí 

“Click to edit criteria”, “Click to edit level” trên giao diện Rubric, hoặc thêm nhiều tiêu chí nhấn 

“Add criteria” hay thêm các mức nhấn “Add level”. GV cũng có thể thay đổi điểm hay trọng số 

cho từng mức. Lưu ý phần tùy chọn Rubric options. 
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Kết quả tạo Rubric trên hệ thống NTU Elearning để chấm điểm cho bài tập được giao: 

 

 
Bước 4: Thực hiện chấm điểm bài tập bằng Rubric vừa tạo, chọn bài tập sinh viên đã nộp để 

thực hiện đánh giá, việc chấm điểm cho bài tập của sinh viên bằng cách chọn vào ô tương ứng với 

kết quả đã thực hiện (trên hình, phần highlight trên bảng Rubic là phần đã được chọn để tính điểm 

tự động là 8 điểm (2+4+2điểm) 
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Bước 5: Xem kết quả đánh giá bài tập thực hành của sinh viên được tích hợp vào điểm toàn 

khóa trên hệ thống NTU Elearning 

 

 
 

2. Sử dụng trang tính để tạo Rubric (như Microsoft Excel, OpenOffice Cals, Google 
Sheets,…) 

Trang tính là công cụ được các GV sử dụng phổ biến hằng ngày. Trong phần này chúng tôi 

hướng dẫn sử dụng phần mềm MS Excel để thực hiện các bước triển khai Rubric bất kỳ: 

Bước 1: Tạo Rubric tại một trang tính, kết quả minh họa trong MS Excel như hình bên 

dưới: 
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Bước 2: Tạo thêm các nút tương tác với bảng Rubric bằng việc thêm các hàng tương ứng 

với mỗi tiêu chí để chèn thêm phần đánh dấu , tại đây sau này GV sẽ tương tác trực tiếp 

lên các dấu này và hệ thống sẽ tính điểm tự động cho mỗi bài đánh giá. Kết quả minh họa 

như hình bên dưới: 

  

Bước 3: Xây dựng công thức để thực hiện tính điểm tự động tương ứng các bậc của tiêu 

chí tại vị trí được đánh dấu  trên bảng Rubric. Trong ví dụ này Rubric có cả trọng số 

hàng và cột, để xây dựng công thức tính tự động, chúng tôi sử dụng hàm INDEX và 

MATCH để nhận diện vị trí đánh dấu, biết rằng mỗi vị trí được đánh dấu trên bảng Rubric 

cho kết quả trả về giá trị TRUE, ngược lại FALSE. Công thức được lập cho 3 tiêu chí cụ 

thể như sau: 

Tiêu chí 1 (20%): H5=INDEX(D3:G3,MATCH(TRUE,D5:G5,0))*20% 

Tiêu chí 2 (50%): H7=INDEX(D3:G3,MATCH(TRUE,D7:G7,0))*50% 

Tiêu chí 3 (30%): H9=INDEX(D3:G3,MATCH(TRUE,D9:G9,0))*30% 

Điểm số chung (Score): (H5+H7+H9)*10 

Kết quả minh họa cho các ô được chọn của 3 tiêu chí có kết quả là 5.8 điểm. 
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Bước 4: Hoàn thành Rubric để thực hiện đánh giá  

 

Lưu ý: Bắt lỗi #N/A khi một tiêu chí không có điểm và kết quả làm tròn lấy một số thập 

phân. Mỗi bài đánh giá chúng là có thể lưu trên một Sheet để gửi phản hồi tới người học. 

3. Các công cụ miễn phí trên giao diện web 

3.1 Rubistar 

Thực hiện đăng nhập tại địa chỉ: (http://rubistar.4teachers.org/index.php). Giao diện chính của 

công cụ xuất hiện như hình bên dưới, GV thực hiện tạo Rubric bằng việc chọn các chủ đề gợi ý 

hoặc tạo mới.  

http://rubistar.4teachers.org/index.php
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Có thể thực hiện tạo mới Rubric ngay hoặc đăng ký tài khoản. Chọn các Chủ đề mà công cụ 

đã tạo rồi cập nhật sửa đổi hoặc tạo mới từ đầu. 
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Giao diện chính để tạo Rubric theo chủ đề đã chọn (ex. Oral Presentation Rubric).  
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Chọn các tiêu chí để thiết lập các mức đánh giá (- Please Choose -) (ex. Time – Limit) 
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Chọn các tiêu chí để thiết lập các mức đánh giá (- Please Choose -) (ex. Time – Limit) 

3.2 QuickRubric  

Thực hiện đăng nhập tại địa chỉ: https://www.quickrubric.com/. Giao diện chính của công 

cụ xuất hiện như bên dưới, thực hiện tạo Rubric. 

 

Thực hiện tạo tài khoản mới hoặc đăng nhập bằng tài khoản Gmail hoặc Facebook 

https://www.quickrubric.com/
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Giao diện chính để tạo các Rubric gồm: Tiêu đề (Title), mô tả và hướng dẫn (Description 

and Instruction), điểm số (Score), các tiêu chí đánh giá (Criteria/topic) và số điểm (points) tương 

ứng các mức độ đánh giá ( Proficient, Emerging hay Beginning). 
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