LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên : Sái Công Hồng ……………………..2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 25-02-1975………………4. Dân tộc : Kinh
5. Học vị : Tiến sĩ…………………………………6. Năm cấp : 2014
7. Chuyên ngành : Quản lý giáo dục/Đo lường và đánh giá trong giáo dục
8. Quê quán : Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội
9. Chỗ ở hiện nay : P714 CT5 ĐN2, Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội
10. Điện thoại : 0913314949
11. Email: schong@moet.gov.vn; Conghong75@gmail.com
12: Cơ quan công tác và địa chỉ cơ quan công tác : Cục Khảo thí và Kiểm định chất
lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT
13. Quá trình công tác
Năm

Chức vụ

Nơi công tác

1999- 2005

Giáo viên

Sở Giáo dục & Đào tạo Vĩnh Phúc

2005-2008

Học viên cao

Trung tâm Đảm bảo chất lượng và nghiên

học

cứu phát triển giáo dục-Đại học Quốc gia
Hà Nội.

6/2009 – 6/2010

Phó giám đốc

Công ty cổ phần dịch vụ Đo lường và Đánh
giá chất lượng giáo dục

7/2010 – 7/2013

Giám đốc

Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục –
ĐHKT, ĐHQGHN

8/2013- 7/2014

Phó Viện trưởng

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục,
ĐHQGHN

8/2014-7/2016

Phó Viện trưởng
kiêm Giám đốc

- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục,
ĐHQGHN
- Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN
- Chủ nhiệm Bộ môn Đo lường và
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Đánh giá giáo dục, ĐHGD,
ĐHQGHN
8/2016-11/2016

Giám đốc

- Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN
- Chủ nhiệm Bộ môn Đo lường và

12/2016- Nay

Phó Cục trưởng

- Cục Khảo thí & KĐCL, Bộ GD&ĐT
- Chủ nhiệm Bộ môn Đo lường và
Đánh giá giáo dục, ĐHGD,
ĐHQGHN.

14. Các lớp tập huấn đã tham gia
+ Các lớp tập huấn về tự đánh giá năm 2005 và đánh giá ngoài năm 2006 các trường
đại học do Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục-Bộ Giáo dục và Đào tạo
tổ chức;
+ Các lớp tập huấn tự đánh giá năm 2007 và đánh giá ngoài 2008 các trường cao đẳng
do Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục-Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức;
+ 6 hội thảo về đánh giá thành tích học tập của Ngân hàng thế giới tổ chúc năm 20072008.
+ Tham gia nhiều hội thảo, tập huấn tại Anh, Mỹ, Hàn Quốc về lĩnh vực Kiểm tra
đánh giá trong giáo dục.
15. Các công việc đã tham gia
+ Tập huấn công tác tự đánh giá và tư vấn viết báo cáo tự đánh giá cho trên 100
trường đại học và cao đẳng từ năm 2006 đến nay;
+ Giảng viên bồi dưỡng kiến thức Tự đánh giá và Đánh giá ngoài cho Hiệp hội các
trường ĐH & CĐ ngoài công lập và Học viện Quản lý Giáo dục;
+ Chuyên gia tư vấn của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng về Đảm bảo chất
lượng và hoàn thiện Báo cáo đánh giá của các trường đại học khối Kinh tế và Quản trị
Kinh doanh thuộc dự án giáo dục đại học 2, năm 2012 do WB tài trợ;
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+ Giảng viên các lớp tập huấn về thiết kế đề thi và đánh gái đề thi, thiết kế phiếu điều
tra khảo sát cho các cơ sở giáo dục đại học từ năm 2007 đến nay;
+ Giảng dạy Thạc sỹ và Tiến sĩ chuyên ngành Đo lường và Đánh giá chất lượng giáo
dục của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục (nay chuyển về Đại học giáo dục từ năm
2014) - Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ Tham gia góp ý và phản biện báo cáo khảo sát môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 năm
2011 và tham gia tư vấn cho chương trình Đảm bảo chất lượng trường học do ADB
tài trợ.
+ Tư vấn các hoạt động đánh giá cho Dự án giáo dục đại học 2.
+ Tham gia các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu về Kiểm tra đánh giá nói riêng và
Đo lường và Đánh giá trong giáo dục nói chung.
16. Các đề tài, dự án chủ trì hoặc tham gia
TT

1.

Thời

Tư cách

gian

tham gia

Đề tài: Xây dựng hệ thống thông tin phản

Năm

Cộng tác

hồi kết quả giáo dục đại học

2011

Tên bài báo, đề tài, dự án

Đề tài: Đề xuất các giải pháp cho các
2.

chương trình đào tạo Quản trị Kinh
doanh gắn với nhu cầu lao động thực tế

Năm

3.

Dự án Giáo dục
đại học 2

Chủ trì

Dự án Giáo dục
đại học 2 do WB

2012

Đề tài: Hoạt động đánh giá chất lượng

Nguồn công bố

tài trợ
Chủ trì

Đại học Kinh tế,

khóa học của Sinh viên sau khi tốt

Năm

Đại học Quốc gia

nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý

2012

Hà Nội

với các trường Đại học ở Việt Nam
Đề tài: Kỹ thuật đánh giá trong lớp học:
4.

Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất áp dụng
ở bậc phổ thông ở Việt Nam

Năm
2013

Chủ trì

Dự án Phát triển
giáo viên
THPT&TCCN
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Xây dựng các chỉ số chỉ báo đánh giá
5

theo chuẩn giáo viên phổ thông của Việt
Nam

Năm

6

hợp đánh giá năn lực chung và kết quả
học tập năm thứ nhất (trường hợp sinh

Đại học Giáo
Dục, Đại học

2015

Nghiên cứu mối tương quan giữa kết quả
thi tốt nghiệp THPT, kết quả bài thi tổng

Chủ trì

Quốc gia hà Nội
Chủ trì

Đề tài cấp Đại
học Quốc gia Hà

Năm

Nội

2016

viên ĐHQGHN)
Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao
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Tham gia

chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo

Năm

dục và giáo viên phục vụ phát triển bền

2017

Đề tài cấp Nhà
nước

vững vùng Tây Bắc

17. Các bài báo khoa học đã công bố
Thời

Tên đề tài/công trình

gian

Tư cách

Nguồn công bố

tham gia
Nghiên cứu đánh giá chất lượng

Tác giả

Tạp chí Giáo dục 243 (2011) 1214

Tác giả

Tạp chí Giáo dục 248 (2011) 2526

Tác giả

Tạp chí Giáo dục 257 (2011) 3031

2010 dạy học của giáo viên THCS ở
Vĩnh Phúc
Phân tích câu hỏi thi trắc nghiệm
2010 khách quan nhiều lựa chọn bằng
phương pháp khảo thí cổ điển
Xây dựng phiếu khảo sát lấy ý
2011 kiến phản hồi của sinh viên đánh
giá phản hồi hoạt động giảng dạy
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Thời

Tên đề tài/công trình

gian

Tư cách

Nguồn công bố

tham gia
của giảng viên
Xây dựng chuẩn đầu ra theo cách

Tác giả

2013 tiếp cận CDIO

Đề xuất nội dung quản lý các

Tạp chí Giáo dục 319 (2013) 911

Tác giả

Tạp chí Giáo dục 322 (2013) 7-9

2013 chương trình giáo dục theo tiếp
cận đảm bảo chất lượng của AUN
Nghiên cứu đề xuất áp dụng kĩ
2013 thuật đánh giá trong lớp học cho

Đồng tác
giả

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN 2
(2013) 10 -16

bậc phổ thông ở Việt Nam
Chất lượng sinh viên tốt nghiệp

Tác giả

2016 của ĐHQGHN dưới góc nhìn của

2016

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN:
Nghiên cứu giáo dục 1 (2016)

người sử dụng lao động

20-26

Đánh giá tương quan giữa điểm

Trang 15, Tạp chí Khoa học, Đại

thi đánh giá năng lực và điểm thi
trung học phổ thông quốc gia

Tác giả

học Quốc gia Hà Nội, Nghiên
cứu Giáo dục, Tập 32, Số 2,
2016

Đánh giá tương quan giữa điểm
2016

thi đánh giá năng lực và kết quả
học tập năm lớp 12.

Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt
Tác giả

Nam, Viện Khoa học Giáo dục,
số 131, tháng 8/2016

Đánh giá chất lượng chương trình
2016

đàotạo dưới góc nhìn của cựu sinh

Tạp chí Giáo dục 389 (2016) 1-5

viên tốt nghiệp tại Đại học Quốc
gia Nà Nội
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Thời

Tên đề tài/công trình

gian

Tư cách

Nguồn công bố

tham gia
Đánh giá tương quan giữa điểm
thi thành phần của kì thi đánh giá

Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt

2016 năng lực và điểm các môn học của

Nam, Viện Khoa học Giáo dục,

kỳ thi Trung học phổ thông quốc

số 135, tháng 12/2016

gia năm 2105

18. Hoạt động xuất bản
Thời

Tên đề tài/công trình

gian

2013

Tư cách

Nguồn công bố

tham gia
Kỹ thuật đánh giá trong lớp học: Chủ biên

Dự án Phát triển giáo viên

Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất

THPT&TCCN

áp dụng ở bậc phổ thông ở Việt
Nam

2017

Hướng dẫn thực hành thống kê

Chủ biên

Nhà xuất bản ĐHQGHN

Chủ biên

Nhà xuất bản ĐHQGHN

ứng dụng trong Giáo dục

2017 Kiểm tra đánh giá trong dạy học

Tôi xin chịu trách nhiệm về lời khai trên đây.
Hà Nội, Ngày 10 tháng 3 năm 2017
Người khai

Sái Công Hồng
6

7

