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MÔ HÌNH ICT TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ TRONG 
TRIỂN KHAI ÁP DỤNG 

ThS. Đặng Ngọc Hùng 
Phòng NCPT Dịch vụ Bưu chính Viễn Thông 

Tóm tắt: Trong hai thập kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến sự bùng nổ về công nghệ thông tin 
và truyền thông (ICT) trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Trong giáo dục, ICT bắt đầu có những 
tác động làm thay đổi tư duy dạy và học, môi trường đạo tạo, cách thức tiếp nhận tri thức đối 
với cả giảng viên và sinh viên. Tác động này, bởi nhiều nguyên nhân, không thực sự rõ rệt như 
các lĩnh vực khác. Tuy nhiên với xu hướng phát triển hiện nay, vai trò của ICT sẽ ngày càng 
quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của giáo dục trong thế kỷ 21. Bài báo đề 
xuất một mô hình công nghệ thông tin, truyền thông chung cho các trường đại học; Những yếu 
tố ảnh hưởng, thách thức, rào cản đối với sự thành công khi triển khai áp dụng; Từ đó đưa ra 
một số khuyến nghị giúp các trường đại học có thể đưa ra quy hoạch, lộ trình thực hiện và triển 
khai thành công hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông vào đơn vị mình. 

 

1. GIỚI THIỆU 
Công nghệ thông tin và truyền thông 

(ICT) đã thay đổi nhiều lĩnh vực khoa học và 
đời sống, sự thay đổi có thể nhận thấy rõ 
thông qua cách chúng ta sống, liên lạc, trao 
đổi thông tin. Nếu để ý  so sánh các lĩnh vực 
như y học, kinh doanh, ngân hàng, kỹ thuật 
và kiến trúc, tác động của ICT giữa hai hoặc 
ba thập kỷ qua là rất lớn. Cách thức hoạt 
động các lĩnh vực này hôm nay là rất khác 
nhau từ cách họ hoạt động trong quá khứ. 
Nhưng khi nhìn vào giáo dục, có thể nhận 
thấy một sự thay đổi rất khiêm tốn, cách thức 
dạy và học truyền thống vẫn nắm vai trò chủ 
đạo trong đào tạo, không có sự thay đổi rõ rệt 
trong hoạt động, cách thức quản lý vận hành 
bộ máy đào tạo.   

Thực tế việc  áp dụng ICT trong các 
trường đại học ở Việt Nam hiện nay đang 
thực hiện theo một số hình thức sau: 

- Theo nhu cầu ứng dụng ICT của Lãnh 
đạo, của người sử dụng nhằm giải quyết các 
yêu cầu nghiệp vụ cấp bách trước mắt. 

- Tham khảo, cập nhật các xu hướng ứng 
dụng, hệ thống phần mềm của các trường đại 
học có nền giáo dục tiên tiến, giao lưu các 
trường đại học trong và ngoài nước. 

Với thực tế trên, chúng ta có thể đạt 
được ngay những yêu cầu ngắn hạn, sở hữu 
ứng dụng, phần mềm thương mại nhanh 
chóng tuy nhiên ứng dụng, công cụ truyền 

thông có vòng đời thấp, chắc chắn sẽ bị thay 
thế hoặc phải nâng cấp trong thời gian ngắn. 
Chỉ sau một vài năm, chúng ta sẽ thấy một hệ 
thống công nghệ thông tin, truyền thông 
riêng lẻ, những mảnh ghép không có tính liên 
thông, thông tin không đồng bộ và được lưu 
trữ ở nhiều nơi. 

Vấn đề của các trường đại học lúc này là 
làm sao một mặt đáp ứng, phục vụ được các 
yêu cầu nghiệp vụ đào tạo, vốn luôn thay đổi, 
không thể chờ đợi thời gian dài; mặt khác 
vẫn từng bước áp dụng, hoàn thiện hệ thống 
ICT bền vững. 

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
Mô hình kiến trúc thông tin, ICT trong 

trường đại học được xây dựng dựa nguyên 
tắc tập trung vào sinh viên, xuyên suốt vòng 
đời học tập từ lúc tuyển sinh cho tới khi trở 
thành cựu sinh viên trường đại học; Đảm bảo 
tính đầy đủ, tính linh hoạt, khả thi trong triển 
khai áp dụng; Về thông tin đảm bảo dữ liệu 
tập trung, chia sẻ và có thể truy cập ở bất kỳ 
khu vực được phép nào theo chính sách quy 
định. 

Mô hình được xây dựng theo phương 
pháp phân tích thiết kế có cấu trúc TOP - 
DOWN (phù hợp với những hệ thống thông 
tin lớn, có sự kết hợp của nhiều hệ thống), 
tiếp cận vấn đề theo hướng từ trên xuống, từ 
mô hình tổng quan đến chi tiết theo mô hình 
trường đại học hiện đại cung cấp 02 dịch vụ 
chính là nghiên cứu và đào tạo. 
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Mô hình hoạt động trường đại học là gốc 
của bài toán quy hoạch thông tin, phần mềm 
ứng dụng, phần mềm chỉ có được khi có các 
quy trình nghiệp vụ, và phần mềm phải phục 
vụ cho mục tiêu kinh doanh chung của mô 
hình hoạt động. Như vậy để đưa ra một mô 
hình quy hoạch hợp lý, khả thi trước tiên 
chúng ta phải phân tích mối quan hệ giữa các 
mô hình kinh doanh, quy trình nghiệp vụ, mô 
hình thông tin và phần mềm ứng dụng. Hình 
1 dưới đây mô tả các mối quan hệ đó. 
  

Yêu cầu 
nghiệp vụ 

Quy trình 
Nghiệp vụ 

Mô hình 
thông tin 

Phần mềm 

Yêu cầu 
Xác định 

Hỗ trợ/ Tự 
động hóa 

Là cơ sở 
xây dựng 

Là cơ sở 
xây dựng 

Mô hình 
đào tạo, 
nghiên 
cứu 

 
Hình 1. Mối quan hệ mô hình đào tạo, 
nghiên cứu và bài toán quy hoạch ICT 
Từ mô hình hoạt động sẽ phát sinh 

những chức năng nghiệp vụ để phục vụ cho 
hoạt động đào tạo, những chức năng nghiệp 
vụ đó đòi hỏi phải có những quy trình nghiệp 
vụ đi kèm để đảm bảo các chức năng hoạt 
động một cách phù hợp và không chồng 
chéo. Từ quy trình nghiệp vụ sẽ xác định các 
thông tin phục vụ cho quy trình nghiệp đó, 

điều đó đòi hỏi phải có một mô hình thông 
tin chia sẻ để đảm bảo tính đồng bộ và không 
trùng lặp dư thừa. Trên cơ sở quy trình 
nghiệp vụ và mô hình thông tin chia sẻ thì 
bước cuối cùng mới là một mô hình phần 
mềm ứng dụng. Phần mềm ứng dụng sẽ quay 
lại hỗ trợ và tự động hóa các chức năng 
nghiệp vụ phục vụ các hoạt động kinh doanh.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
3.1. Về mô hình thông tin 

Thông tin là vấn đề mà nhóm nghiên cứu 
thấy rằng việc triển khai, quy hoạch ứng 
dụng ICT hiện nay thường chưa quan tâm 
đúng mực . Trong phạm vi bài báo này, đưa 
ra 02 khía cạnh quan trọng về lý do tại sao 
cần một mô hình thông tin tổng thể: 

- Một mô hình thông tin liên thông làm 
nền tảng cho việc đặt yêu cầu bài toán, triển 
khai, áp dụng ứng dụng ICT đảm bảo tính 
liên thông, điều này là rất quan trọng trong 
việc tích hợp, giao tiếp giữa các ứng dụng sẽ 
được trình bày trong phần sau. 

- Giá trị của thông tin: Lưu trữ thông tin 
đầy đủ, thống nhất sẽ nâng cao giá trị của 
thông tin, và đảm bảo thông tin có giá trị 
được sẵn sàng cho các bài toán giáo dục, đào 
tạo.  

 
Hình 2. Mô hình cấu trúc thông tin trong trường đại học 
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Mô hình level 1 thể hiện ở hình 2 mô tả 
các miền thông tin chính , các thông tin xoay 
quanh và mối quan hệ  giữa chúng. Các miền 
thông tin chính là thực thể trọng tâm đối với 
thông tin cần lưu trữ trong trường đại học 
hiện đại được thể hiện với các màu đậm hơn 
gồm : Học viên, Dự án nghiên cứu, Khóa 
học, Môn học, Thông tin trường đại học, 
Nhân viên, Phòng, Đối tác. 

3.2. Về mô hình ứng dụng ICT 

Ngoài các nguyên tắc xây dựng ở trên, 
cần lưu ý rằng mô hình ứng dụng ICT được 
trình bày dưới đây không đại diện cho bất kỳ 
một cơ cấu tổ chức nào, các khối, miền ứng 
dụng cũng không đại diện cho bất kỳ phần 
mềm, hoặc hệ thống phần mềm cụ thể nào. 

 
Hình 1. Mô hình ứng dụng công nghệ thông tin level 1

Mô hình ứng dụng tổng thể mức 
highlevel (mức 1) thể hiện: 

- Các miền ứng dụng phục vụ các quy 
trình nghiệp vụ và quản lý thông tin khác 
nhau trong trường đại học và giao diện tương 
tác với các thực thể bên ngoài. 

- Luồng thông tin trao đổi giữa các 
miền thể hiện dưới dạng các mũi tên. 

- Tóm tắt thông tin quản lý trên các 
miền và sẽ được quy định, phân tích cụ thể 
hơn ở mức level thấp hơn (không trình bày 
chi tiết trong phạm vi bài báo này. 

Theo đó, mô hình ứng dụng ICT được 
chia thành 4 miền chính bao gồm: 

- Miền Presentation/Marketing: Phục 
vụ các quy trình nghiệp vụ liên quan tới 
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quảng bá thông tin, theo dõi nhu cầu thị 
trường, quản lý quan hệ đối tác, cựu sinh 
viên 

- Miền Teaching/Learning: Phục vụ 
các nghiệp vụ liên quan tới quản lý, tổ chức 
và thực hiện dạy và học 

- Miền Research : Phục vụ các nghiệp 
vụ xuyên suốt vòng đời nghiên cứu từ ý 
tưởng, đề tài, kết quả và ứng dụng thực tiễn 

- Miền Support/Service: Bao gồm tất cả 
các công cụ hỗ trợ quản lý các nghiệp vụ 
backend trong nội bộ một trường đại học: Từ 
quản lý hạ tầng, tài chính, nguồn nhân lực, 
phúc lợi sinh viên đến các ứng dụng tự động 
hóa doanh nghiệp. 

Tóm lại: Kết quả của phần này đưa ra 
mô hình hệ thống ứng dụng ICT, mô hình 
thông tin trong một trường đại học làm 
khung mẫu tham khảo. Với mục tiêu rằng dù 
thông tin, nghiệp vụ giáo dục đào tạo, quản 
lý điều hành trong một trường đại học dù thế 
nào cũng đều có thể là một phần, một mảnh 
ghép, dần lấp đầy nhằm đạt tới mục tiêu sở 
hữu một hệ thống ICT hoàn chỉnh trong vòng 
5-10 năm. 
3.3. Những vấn đề quan tâm, yếu tố quyết 
định thành công 

Chấp nhận mô hình được trình bày ở 
trên là một mục tiêu để hướng tới thì vấn đề 
tiếp theo của chúng ta là triển khai và áp 
dụng ICT vào thực tế. Quay lại mục tiêu khi 
áp dụng ICT đó chính là nâng cao hiệu quả 
công việc, giảm chi phí vận hành, đạt được 
những mục đích chiến lược trong sự thay đổi 
của giáo dục đào tạo. 

Phần tiếp theo của nghiên cứu trình bày 
một số vấn đề cần quan tâm khi triển khai áp 
dụng hệ thống IT: 

- Công nghệ: Nghiên cứu, phân tích và 
lựa chọn công nghệ phù hợp với lĩnh vực 
hoạt động, quy mô, tình hình tài chính là vô 
cùng quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến khả 
năng triển khai thành công, dù có thể trong 
một số trường hợp sẽ phải đánh đổi chi phí 
triển khai để đạt được hiệu quả và chi phí vận 
hành thấp. 

- Tích hợp: Tích hợp là hình thức liên 
kết các hệ thống thông tin rời rạc có thể giao 
tiếp được với nhau. Các trường đại học với 

các hoạt động đặc thù, tích hợp luôn là một 
vấn đề thường trực, quyết định sự tồn tại của 
một hệ thống, một ứng dụng phần mềm, 
không giao tiếp đồng nghĩa với đào thải. Đặc 
biệt đối với ICT trong môi trường Việt Nam, 
chúng ta khó có thể tìm được một giải pháp 
ICT tổng thể áp dụng vào trường đại học. 
Phương án lựa chọn sẽ là triển khai từng 
phần, từng ứng dụng đáp ứng các mục tiêu 
trước mắt và vừa với khoản tài chính eo hẹp. 

- Thông tin: Hiệu quả của áp dụng hệ 
thống IT phần lớn thể hiện ở giá trị, tính sẵn 
sàng của thông tin mà nó lưu trữ. Thông tin 
chính xác kịp thời giúp đưa ra các quyết định 
quản lý, điều hành nhanh chóng; Tiết kiệm 
chi phí thời gian, tiền bạc, nâng cao hiệu quả 
trong truy vấn thông tin, các nghiệp vụ 
nghiên cứu, dạy và học. 

- An toàn bảo mật : Không được quan 
tâm đúng mức khi triển khai mà phó mặc cho 
các tính năng mặc định của hệ thống, của nền 
tảng phát triển. Trong các trường đại học thì 
cần đặc biệt lưu ý vấn đề này cho các miền 
ứng dụng liên quan tới dạy và học, các thông 
tin về sinh viên. Bởi đối tượng khách hàng 
của chúng ta là những học viên, sinh viên có 
tri thức, năng động, thích tìm tòi khám phá, 
một ứng dụng lỏng lẻo không được bảo vệ 
đúng mức sẽ là đối tượng không thể hấp dẫn 
hơn 

- Quy định, chính sách: Xây dựng, triển 
khai, áp dụng hệ thống IT đã khó, nhưng duy 
trì chúng hoạt động, đảm bảo sử dụng đúng 
mục đích, mục tiêu đề ra lại càng khó hơn. 
Việc giám sát, duy trì hoạt động cần phải có 
những chính sách, quy định khuyến khích 
thực hiện, các quy trình thực hiện rõ ràng 
nhằm tạo môi trường khai thác sử dụng đồng 
bộ, tạo động lực cho người sử dụng. 

Trong một thời gian dài, các học giả và 
tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin đã nghiên cứu các yếu tố 
khác nhau ảnh hưởng tới tỉ lệ thành công của 
công nghệ thông tin trong giáo dục, được thể 
hiện bởi các hình tròn xanh ở phía ngoài 
trong hình 3. Tùy thuộc vào quy mô, mức độ 
áp dụng, quan điểm hay chiến lược, 7  yếu tố 
này sẽ tạo ra sự ảnh hưởng làm thay đổi môi 
trường đạo tạo ở các lĩnh vực: 1)Vai trò của 
giảng viên,2) Vai trò của Sinh viên, 3) Kế 
hoạch học tập và 5) Chương trình giảng dạy.
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 Hình 2. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự thành công của ICT trong giáo dục và  

tác động thay đổi môi trường đào tạo của chúng
Trên cơ sở những yếu tố ảnh hưởng tới 

sự thành công của ứng dụng IT cho giáo dục, 
nhóm nghiên cứu đưa ra những yếu tố mang 
tính thách thức, rào cản khi triển khai IT cho 
các trường đại học. 

Những thách thức chung: 

- Lãnh đạo về IT (CIO): Việc chuyển 
đổi, áp dụng và dần hình thành mối liên kết 
giữa dự án công nghệ thông tin và mục tiêu 
đào tạo đặt ra những thách thức lớn cần có sự 
quyết định nhanh chóng của nhà điều hành 
cao cấp. Nhà điều hành này ngoài kiến thức 
chuyên gia về giáo dục đào tạo, về công nghệ 
thông tin còn cần có kinh nghiệm trong quản 
trị dự án nhằm đảm bảo các kế hoạch, hợp 
đồng, các mục tiêu  được thực thi đúng đắn. 
Đôi khi trong một dự án công nghệ thông tin 
những vấn đề phát sinh là không thể tránh bất 
chấp kinh nghiệm triển khai, để giải quyết 

những vấn đề này cần phải có sự quyết định 
của một Lãnh đạo chuyên trách về IT. 

- Hạ tầng: Tất cả các thiết bị, truyền dẫn 
phục vụ cho hệ thống IT từ phòng, thiết bị 
trình chiếu, server, truyền dẫn trong tòa nhà, 
kết nối mạng,.. Được xây dựng, đầu tư, trang 
bị ở nhiều thời điểm và không đồng bộ. Điều 
này có thể dẫn tới việc áp dụng hệ thống IT 
không thống nhất, hoặc không áp dụng được 
ở một khu vực nào đó, buộc hệ thống phải 
biến đổi thành nhiều phiên bản khác nhau 
trong cùng một trường đại học để phù hợp 
với hạ tầng đào tạo. Kết quả là việc kiểm soát 
các vấn đề khi triển khai tiêu tốn rất nhiều 
công sức, thời gian, chi phí. 

- Mô hình tổ chức: Các trường đại học 
hiện đại ngoài miền quản lý, dịch vụ là các 
miền chuyên môn được tổ chức dạng : Các 
Khoa, Viện nghiên cứu, Trung tâm ứng dụng 
và đào tạo. Mỗi đơn vị chuyên môn này lại 
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có những đặc thù riêng, việc đào tạo, nghiên 
cứu, và quản lý chúng cũng có những sự 
khác biệt. Vấn đề tìm kiếm và áp dụng hệ 
thống thông tin đáp ứng cho các mô hình 
nghiên cứu này đòi hỏi  phải có sự linh hoạt 
trong áp dụng và sự sẵn sàng thay đổi cách 
thức quản lý, văn hóa đối với mỗi dạng tổ 
chức này. 

- Tài chính: Một trong những thách thức 
lớn nhất trong sử dụng ICT trong giáo dục đó 
là việc cân bằng giữa các mục tiêu giáo dục 
với tính thực tiễn kinh tế. ICT trong giáo dục 
trường đại học yêu cầu sự đầu tư vốn lớn và 
cân nhắc kỹ lưỡng về lựa chọn mô hình ứng 
dụng ICT nào sẽ được sử dụng phù hợp với 
mục tiêu kinh tế. Đây là bài toán hiệu quả, 
liệu những giá trị đem lại của ICT có hoàn lại 
được những chi phí đầu tư, vận hành, thay 
thế hệ thống hay không? Theo một cách khác 
thì đó là liệu việc đào tạo, nghiên cứu áp 
dụng ICT có là chiến lược hiệu quả nhất để 
đạt được các mục tiêu giáo dục mong muốn 
với khả năng về nguồn lực tài chính, nhân 
lực và các nguồn ngân sách khác. 

- Luật, chính sách: Việc triển khai nằm 
trong chính sách chung Quốc gia, Bộ giáo 
dục - đào tạo về các thủ tục, thuê mua ứng 
dụng, hình thức, kinh phí thực hiện, do vậy 
trong một số trường hợp yếu tố này dẫn tới 
việc quyết định lựa chọn thế nào giữa một 
bên là ứng dụng, hệ thống mong muốn và 
một bên là sự thuận tiện về luật, chính sách. 

Thách thức trong nghiên cứu, dạy và học:  

- Thay đổi môi trường đạo tạo: Việc 
áp dụng ICT trong đào tạo đồng nghĩa với 
việc thay đổi về mô hình, từ mô hình người 
dạy là trung tâm sang mô hình học viên là 
trung tâm. Điều này không phải dễ chấp nhận 
đối với các cán bộ giảng dạy, nhân viên khi 
mà vai trò của giảng viên trở nên ít uy quyền 
hơn, từ vai trò trung tâm trở thành vai trò chỉ 
hỗ trợ, song hành, hướng dẫn bên cạnh Sinh 
viên. 

- Con người: Giảng viên, nhân viên 
thiếu kỹ năng về ICT, không chủ động tiếp 
cận, cập nhật và chưa được quan tâm tạo điều 
kiện đào tạo. Sự hoài nghi về thiết kế phần 
mềm nghèo nàn, hoài nghi về tính hiệu quả 
của ứng dụng trong việc thúc đẩy hiệu quả 
học tập, thiếu sự hỗ trợ quản lý, tăng thời 

gian và nỗ lực cần thiết để dạy, tìm hiểu công 
nghệ. Từ đó dần hình thành rào cản về tâm lý 
ngại thay đổi trong hình thức giảng dạy, 
nghiên cứu, thực hành và sự sợ hãi đối với 
khối lượng công việc nhằm lồng ghép ICT 
vào bài giảng hiện tại. 

- Nội dung bài giảng: Tài liệu nghiên 
cứu, nội dung bài giảng còn hạn chế và thiếu 
dẫn tới chất lượng đào tạo áp dụng ICT chưa 
đạt được hiệu quả đúng mức so với mục tiêu 
lý tưởng. Điều này đòi hỏi phải có sự thay 
đổi song hành giữa nội dung giảng dạy và 
hình thức giảng dạy. 

4. KẾT LUẬN 
Bài báo đưa ra một khung nhìn tổng thể 

về hệ thống ứng dụng ICT, mô hình thông tin 
trong một trường đại học làm khung mẫu 
tham khảo, trên cơ sở đó đưa ra các vấn đề 
cần quan tâm (công nghệ, tích hợp, thông tin, 
an toàn bảo mật ), những trở ngại và khuyến 
nghị cách thức để tránh, giải quyết những trở 
ngại. Mục tiêu cuối cùng đó là góp phần hỗ 
trợ các trường đại học, các lãnh đạo về ICT 
tùy theo chiến lược mục tiêu có thể quyết 
định sẽ triển khai, áp dụng như thế nào đề 
triển khai thành công, từng bước hoàn thiện 
bức tranh tổng thể về ICT trong trường đại 
học. 

Cuối cùng, tùy vào mục tiêu chiến lược, 
điều kiện mô hình tổ chức, hạ tầng, nhân lực, 
tài chính của từng trường đại học, cần lưu ý 
tới 7 yếu tố ảnh hưởng, lập kế hoạch lần lượt 
giải quyết những vấn đề, thách thức có thể 
gặp phải. Đây là những vấn đề nội  bộ buộc 
phải giải quyết nếu muốn đạt đến thành công 
khi triển khai áp dụng ICT và hình thành văn 
hóa công nghệ thông tin trong môi trường 
đào tạo đại học. 
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