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1. Giới thiệu chung

 CMCN 4.0 và tầm quan trọng của ngành MIS

 Ứng dụng ICT để nâng cao chất lượng dạy và học trong

bối cảnh dịch bệnh Covid-19

 Một số khảo sát về giảng dạy đối với các môn học

ngành MIS cho thấy mức độ hứng thú thấp

 Chủ đề NCKH trong lĩnh vực MIS còn chưa hấp dẫn

=> Tìm hiểu các yếu tố tạo động lực và hứng thú học tập
và NCKH của SV ngành MIS là cần thiết

=> Hiểu rõ hơn về vai trò e-learning và trãi nghiệm học

tập trực tuyến trong việc tạo động lực học tập



2. Một số khái niệm chính (1)

Động lực bên trong

 Thái độ, kỳ vọng

 Mục tiêu học tập

Động lực bên ngoài

 Hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ

 Phần thưởng và sự công nhận

 Sự trừng phạt

 Áp lực xã hội và cạnh tranh

Động lực từ công nghệ

(Nguồn: Law et al., 2010)

Động lực =
𝑆ự 𝑡ự 𝑡𝑖𝑛 𝑥 𝐺𝑖á 𝑡𝑟ị

1 + 𝑆ự 𝑛𝑔ẫ𝑢 ℎứ𝑛𝑔 𝑥 𝑆ự 𝑡𝑟ì ℎ𝑜ã𝑛

(Nguồn: Steel, 2007)



2. Một số khái niệm chính (2)

Hệ thống Thông tin Quản lý

 MIS như một phân loại/các hệ thống dựa trên máy tính

 MIS/ BIS như là 1 ngành học

 MIS như là 1 lĩnh vực/ chủ đề nghiên cứu



Học tập từ xa và Học tập trực tuyến

Distance Learning:

Instruction and 

learning that occurs 

independent of time 

and place. Online 

Learning

Online Learning: subset of distance 

learning that takes place over the internet

2. Một số khái niệm chính (3)



3. Động lực học tập ngành MIS (1)

Các yếu tố có tác động đến động lực

 Giảng viên & phương pháp sư phạm

 Cấu trúc CTĐT

 Hỗ trợ từ nhà trường

 Môi trường (bạn bè, gia đình) 

 Công nghệ (e-Learning)

 Cách đánh giá, thi cử…

(Nguồn: Harlen & Crick, 2003)



3. Động lực học tập ngành MIS (2)



4. Động lực nghiên cứu ngành MIS (1)

Ba cách tiếp cận chính: (1) Lý thuyết nền; (2) Nghiên cứu

thực nghiệm; (3) Khoa học thiết kế

Grounded theory Theory-driven 
empirical

Design Science

Methodology



4. Động lực nghiên cứu ngành MIS (2)

 Quy trình kinh doanh, hệ thống thông tin 
(BPM/TPS/ERP/CRM/SCM...) trong tổ chức

 E-commerce/m-commerce/social commerce

 E-government/smart city/IoT platform

 E-services/e-products/sharing economy

 Social network/social media/digital marketing

 Quản lý tri thức/ Trí tuệ kinh doanh/ AI
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Hướng hành vi

(hành vi/ ý định/ thái độ

người dùng/khách hàng)

Hướng thiết kế

(xác định các yêu cầu/ thiết

kế và phân tích hệ thống)

Intro to MIS



5. E-learning & động lực học tập (1)

 Các cấp độ học tập trực tuyến

 Web Enhanced Course (Khóa học hỗ trợ bởi web)

 Blended or Hybrid (Khóa học kết hợp)

 Online or Fully Online Course (Online hoàn toàn)

(Nguồn: Law et al., 2010)



Computer self-efficacy

Easiness & Usefulness

Social presence

Learning & Transferring 

knowledge through e-learning of

BKU

.242

.145

.544

.243

E-mail interaction

Self study ability

.454

5. E-learning & động lực học tập (2)

(Nguồn: Pham & Huynh, 2017)

+ Cần cải tiến các chức năng của hệ thống hiện tại, như: hỗ trợ trực 

tuyến, hướng dẫn qua video, giải đáp các câu hỏi thường gặp…

+ Tổ chức các sự kiện mà đòi hỏi sự tương tác và chia sẻ trên e-

learning, vd: bỏ phiếu, thi online…

+ Tổ chức các khóa huấn luyện, seminar về nhiều chủ đề liên quan, 

như: kỹ năng sử dụng máy tính, e-learning, cách tìm kiếm thông tin…
+ Rèn luyện kỹ năng tự học cho SV qua các hoạt động ngoại khóa, như: 

buổi giới thiệu ngành, các dự án khởi nghiệp, cuộc thi…





Cải tiến trãi nghiệm học tập trực tuyến



 Cấu trúc bài giảng rõ ràng, nhất quán

 Thiết lập mục tiêu học tập rõ ràng

 Phân phối nội dung hiệu quả qua e-learning

 Giới hạn thời lượng bài giảng video

 Sử dụng các công cụ và tính năng hữu ích

 Sử dụng media để tạo sự gắn kết

 Thử nghiệm công cụ mới, cho phép SV tương

tác và sáng tạo. VD: Game, Kahoot…

 Khuyến khích phương pháp học tập chủ động

 Tạo sự hấp dẫn về nội dung bài giảng

Trãi nghiệm học tập trực tuyến tốt hơn



Các cấp độ e-learning ở ĐHBK HCM

 Cấp độ 1: 

 Tài liệu học tập

 Cấp độ 2:

 + Quiz, chat, assignment submission

 Cấp độ 3:

 + (short) video

 Cấp độ 4:

 + livestream

 + chat offline/online

 Cấp độ 5:

 Video interactive

BKeL ban đầu, Google Drive, ...

BKeL hiện nay, Google Classroom, Facebook

BKeL đang triển khai, Google Classroom, Facebook

Coursera

BKeL chuẩn bị triển khai, Google classroom (khó livestream), 

Facebook, Youtube (chỉ livestream + chat)

Zoom, Google Hangout Meets, BigBlueButton (cài đặt): chỉ video 

interative
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6. Nghiên cứu tình huống ở ĐHBK HCM (1)



6. Nghiên cứu tình huống ở ĐHBK HCM (2)

Hiệu quả BKeL thấp
trước Covid-19



6. Nghiên cứu tình huống ở ĐHBK HCM (3)

Hiệu quả BKeL tăng

sau Covid-19



6. Nghiên cứu tình huống ở ĐHBK HCM (4)

Video lecture + quizzes (Scorm)

Interactive session (Google Meet)

Livestream session (Youtube)



6. Nghiên cứu tình huống ở ĐHBK HCM (5)

Triển khai tập huấn, 

đào tạo về online 

teaching ở ĐHBK



6. Nghiên cứu tình huống ở ĐHBK HCM (6)



7. Kết luận & Thảo luận

 Động lực học tập là chìa khóa quan trọng để tạo hứng thú học tập và
cải thiện chất lượng dạy và học

 Động lực NCKH ngành MIS cần bắt đầu từ hiểu rõ phương pháp và khơi
dậy hứng thú trong tìm hiểu và khám phá trong lĩnh vực.

 E-learning là môi trường cần thiết và hiệu quả để nâng cao hiệu quả
học tập, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19.

 Cần chú ý đến giải pháp tổng thể để nâng cao động lực học tập trên
môi trường trực tuyến, như: best practices, trãi nghiệm trực tuyến

 Những bài học từ ĐHBK Tp.HCM trong việc triển khai học tập trực
tuyến qua e-learning là đáng lưu ý, cụ thể: 

 Cần tăng tính hiệu quả của hệ thống e-learning (LMS)

 Nên phối hợp nhiều hình thức tương tác, tuy nhiên cần chú trọng đến vấn
đề đào tạo và kế hoạch triển khai hợp lý

 Ứng dụng game mô phỏng, VD: ERPSIM, trong giảng dạy là 1 cách hữu hiệu
để tăng hứng thú và động lực học tập của SV 
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Thank you!

Q & A


