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ABSTRACT 

This paper proposes a new approach for academic advising, especially 
for  undergraduate groups, based on the approach of maximal 
tolerance class in the set-valued information system to build groups of 
students with similar learning outcomes and training results. Based on 
these results, the academic advisors can organize and propose solutions 
for each group of similar students in an effective manner, and help the 
students with poor academic performance to find the solutions to 
overcome their weakness. At the same time, the  academic advisors can 
also identify the similar groups of good learning outcome students so 
that the advisors can build groups for studying and doing scientific 
research to provide opportunities for students getting better in studying. 

TÓM TẮT 

Bài viết này giới thiệu một tiếp cận mới về tư vấn học tập nhóm bậc đại 
học dựa trên khái niệm lớp tương đồng lớn nhất (maximal tolerance 
class) của hệ thống thông tin đa trị (set-valued information system) để 
xây dựng các nhóm sinh viên có tương đồng về kết quả học tập, kết quả 
rèn luyện. Từ đó, cố vấn học tập có thể tổ chức tư vấn và đề ra những 
giải pháp cho mỗi nhóm sinh viên tương đồng một cách hiệu quả, giúp 
các sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện yếu kém có hướng khắc phục 
tốt hơn. Đồng thời qua đó, cố vấn học tập cũng xác định được các 
nhóm sinh viên tương đồng về kết quả học tập và rèn luyện tốt, từ đó có 
thể xây dựng các nhóm học tập, nghiên cứu khoa học nhằm tạo cơ hội 
cho sinh viên không ngừng tiến bộ. 

 
1 GIỚI THIỆU 

Xây dựng mô hình chia sẻ thông tin phục vụ cố 
vấn học tập (CVHT) trong công tác sinh viên là 
một vấn đề cấp thiết hiện nay, nhất là tại các 
trường đã và đang chuyển sang mô hình đào tạo 
theo hệ thống tín chỉ. Một mô hình chia sẻ thông 
tin như vậy cần được nghiên cứu một cách cơ bản 

để hình thành các kênh chia sẻ thông tin phục vụ 
CVHT một cách hiệu quả trên nền công nghệ thông 
tin. Mỗi kênh thông tin sẽ gắn kết với một chủ thể 
cung cấp thông tin phục vụ công tác CVHT nhằm 
đảm bảo CVHT có đủ thông tin về sinh viên, đồng 
thời qua đó có thể tổ chức tư vấn sinh viên một 
cách tốt nhất. 
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Trong bài viết này, chúng tôi đặt trọng tâm vào 
việc xây dựng các nhóm sinh viên tương đồng về 
kết quả học tập dựa trên cơ sở tiếp cận lớp tương 
đồng lớn nhất của hệ thống thông tin đa trị nhằm 
giúp CVHTcó thể tư vấn và đưa ra các giải pháp hỗ 
trợ kịp thời để sinh viên có những định hướng đúng 
đắn trong học tập và rèn luyện. 

Bài báo được giới thiệu gồm 6 phần: phần thứ 
nhất giới thiệu tổng quan, phần thứ hai trình bày về 
hệ thống thông tin đa trị, phần ba giới thiệu các 
dạng thông tin phục vụ CVHT, phần thứ tư trình 
bày vấn đề về tư vấn học tập nhóm bậc đại học, 
phần thứ năm trình bày thực nghiệm và sau cùng là 
phần kết luận.  

2 HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐA TRI 

2.1 Hệ thống thông tin đa trị 

Một hệ thống thông tin [1][3] được định nghĩa 

gồm 4 bộ sau: <U,Q,V,f>. Trong đó,  là một tập 
hữu hạn không rỗng gồm N đối tượng

,  là một tập hữu hạn không 

rỗng gồm n thuộc tính , 

 với là miền giá trị của 

thuộc tính q,   là hàm thông tin, 

nghĩa là . 

Ví dụ 1: xem xét một tập dữ liệu đơn giản cho 

trong Bảng 1, các tập  được xác định 
như sau:  

,  

, 

 (các giá trị trên cột của 
Bảng 1),  

 (các giá trị trên thuộc tính  

của Bảng 1),…và , 

, … 

Bảng 1: Hệ thống thông tin S = <U,Q,V,f> 

U q1 q2 q3 q4 
x1 0 1 0 1 
x2 1 2 0 0 
x3 2 1 1 0 
x4 2 1 2 0 

Nếu ứng với mỗi đối tượng , mỗi 
thuộc tính tương ứng trong hệ thống thông tin 
<U,Q,V,f> có một giá trị duy nhất (a unique 
attribute value) thì <U,Q,V,f> được gọi là hệ thống 
thông tin đơn trị (a single-valued information 
system) và ngược lại <U,Q,V,f> được gọi là hệ 
thống thông tin đa trị (set-valued (multi-valued) 
information system). 

Ví dụ 2: xem xét một tập dữ liệu đơn giản cho 
hệ thống thống tin <U,Q,V,f> trong Bảng 2, các giá 
trị của hàm thông tin được biểu diễn như sau: 

, ,… Nghĩa 
là, mỗi thuộc tính trong hệ thống thông tin đa trị có 
thể có một hay nhiều giá trị ứng với một đối tượng 
xi, i = 1,2,...N. Trong trường hợp này <U,Q,V,f> 
được gọi là một hệ thống thông tin đa trị. 

Bảng 2: Hệ thống thông tin đa trị gồm 4 đối 
tượng {x1, x2, x3, x4} và 4 thuộc tính {q1, 
q2, q3, q4} 

U q1 q2 q3 q4 
x1 {0, 1} 1 0 1 
x2 {0, 2} {0, 1} 2 1 
x3 {0, 2} {1, 2} 1 0 
x4 2 1 2 0 

2.2 Lớp tương đồng  

Lớp tương đồng (tolerance class) [3]: Trong 
một hệ thống thông tin đa trị <U,Q,V,f> , ta định 

nghĩa 	 ∈ , ∀ ∈ : ∩

∅  là một lớp tương đồng của  dựa trên tập 
thuộc tính điều kiện B Q 

Theo Bảng 3, nếu gọi B=Q 

, khi đó ta có: 

,  

,  

,  

,  

, 

. 
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Bảng 3: Một hệ thống thông tin quyết định đa 
trị với 10 đối tượng

 
U q1 q2 q3 q4 q5 

x1 {1} {0,1} {0} {1,2} {2} 
x2 {0,1} {2} {1,2} {0} {0} 
x3 {0} {1,2} {1} {0,1} {0} 
x4 {0} {1} {1} {1} {0, 2} 
x5 {2} {1} {0,1} {0} {1} 
x6 {0,2} {1} {0,1} {0} {1} 
x7 {1} {0,2} {0,1} {1} {2} 
x8 {0} {2} {1} {0} {0,1} 
x9 {1} {0,1} {0,2} {1} {2} 
x10 {1} {1} {2} {0,1} {2} 

Khi phân lớp các đối tượng của tập U dựa trên 
khái niệm lớp tương đồng (tolerance class) có thể 
dẫn đến hai trường hợp cần xem xét sau: (1) các 

đối tượng trong  có thể không cùng có các 

giá trị thuộc tính; (2) với , có thể 

tồn tại quan hệ bao hàm nhau giữa  và 

. Xem lại ví dụ 3: (1) Trong  ,  

và  có hai thuộc tính  và  không cùng có 

giá trị giống nhau giữa  và ; (2) Ta có các 

quan hệ tương đồng bao hàm: , 

. 

Để giải quyết vấn đề trên, chúng ta phân lớp 
các đối tượng thành các lớp tương đồng lớn nhất 
(maximal tolerance class).  

Lớp tương đồng lớn nhất là lớp tương đồng mà 
trong đó mỗi đối tượng đều tương đồng với các đối 
tượng khác.  

Bảng 4: Các lớp tương đồng lớn nhất cùng các 
giá trị tương đồng 

Lớp tương đồng  
(maximal tolerance class) 

Giá trị tương đồng

(1, 0, 0, 1, 2) 

 (0, 2, 1, 0, 0) 

 (0, 1, 1, 1, 0) 

 (2, 1, {0, 1}, 0, 1) 
(1, 1, 2, 1, 2) 

3 THÔNG TIN PHỤC VỤ CVHT 

Thông tin phục vụ CVHT được xác định theo 

các dạng sau [7][10]: thông tin chung về sinh viên; 
thông tin khen thưởng, kỷ luật; thông tin vi phạm 
qui định, qui chế học vụ; kết quả học tập, kết quả 
rèn luyện (Điểm rèn luyện); thông tin về điểm 
cộng, điểm trừ của các tổ chức Đoàn thể; thông tin 
đoàn viên ưu tú và kết quả phân loại đoàn viên; 
thông tin sinh viên sinh hoạt công dân (sinh hoạt 
đầu năm, lao động, học tập chính trị,...); thông tin 
cảnh báo học vụ, buộc thôi học, thông tin nợ học 
phí, học trễ tiến độ. 

4 TƯ VẤN HỌC TẬP NHÓM BẬC ĐẠI HỌC 

Với cách tiếp cận mới về lớp tương đồng lớn 
nhất của hệ thống thông tin đa trị, kết quả có được 
từ sự phân lớp tương đồng lớn nhất dựa trên kết 
quả học tập sẽ cho ra nhiều lớp tương đồng lớn 
nhất mà trong đó có thể cùng một sinh viên xuất 
hiện ở hai lớp tương đồng lớn nhất khác nhau. Ví 
dụ với sinh viên A có kết quả học tập hai học kỳ là 
{“kém”, “yếu”} thì sinh viên A sẽ có mặt ở cả hai 
lớp tương đồng “kém” và “yếu” (nếu chỉ phân lớp 
tương đồng dựa trên một thuộc tính kết quả học 
tập). Tuy nhiên, vấn đề đặt ra cho việc tư vấn học 
tập nhóm bậc đại học là chúng tôi cần xác định: (1) 
các nhóm sinh viên tương đồng lớn nhất về kết quả 
học tập, mà trong đó mỗi sinh viên chỉ có ở một 
nhóm tương đồng lớn nhất và (2) các hoạt động tư 
vấn cần thiết cho mỗi nhóm sinh viên tương đồng. 
Do đó, việc phân lớp tương đồng lớn nhất dựa trên 
kết quả học tập được thực hiện như sau: từ kết quả 
học tập của hai học kỳ trong năm học, những sinh 
viên chỉ cần có kết quả học lực một học kỳ đạt loại 
“kém” thì những sinh viên này được xếp vào nhóm 
sinh viên tương đồng “kém”(những sinh viên này 
không được xếp vào các nhóm tương đồng tiếp 
theo). Tương tự, những sinh viên chỉ cần có kết 
quả học lực một học kỳ đạt loại “yếu” thì những 
sinh viên đó được xếp vào nhóm sinh viên tương 
đồng “yếu” và phân nhóm tương tự cho các nhóm 
tương đồng “trung bình”, “khá” và “giỏi-xuất sắc”. 

4.1 Mô hình dữ liệu mức quan niệm phục 
vụ tư vấn học tập nhóm 

Mô hình dữ liệu mức quan niệm liên quan đến 
kết quả học tập của sinh viên được thể hiện như 
Hình 1 [4], thực thể kết quả thể hiện các kết quả 
tổng hợp về học tập và rèn luyện của sinh viên.  
Dữ liệu của các kết quả này được tổng hợp từ hệ 
thống quản lý đào tạo (QLĐT) của Trường Đại học 
Cần Thơ. 
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Hình 1: Mô hình dữ liệu mức quan niệm cho 
việc phân nhóm tương đồng và phục vụ hoạt 

động tư vấn sinh viên 

Theo Hình 1, một điểm mới trên mô hình này là 
chúng tôi đưa vào thực thể sinh viên (SINHVIEN) 
hai thuộc tính kết quả học tập (KQHT) và kết quả 
rèn luyện (KQRL). Hai thuộc tính KQHT và KQRL 
là các thuộc tính đa trị, cả hai thuộc tính đều có 
kiểu dữ liệu XML. Với cách thiết kế này, kết quả 
học tập và kết quả rèn luyện của sinh viên sẽ được 
lưu trữ dưới dạng XML.Cũng theo Hình 1: mỗi 
sinh viên ở một năm học thuộc một nhóm tương 
đồng (kém, yếu, trung bình, khá hay giỏi-xuất sắc), 
mỗi nhóm tương đồng sẽ có những hoạt động tư 
vấn và mỗi hoạt động tư vấn cũng có thể được thực 
hiện ở một hay nhiều nhóm tương đồng. 

4.2 Cấu trúc dữ liệu XML cho các thuộc 
tính đa trị 

Cấu trúc dữ liệu dạng XML[2][9] cho thuộc 
tính KQHT có dạng như sau: 
<NAMHOCNAMHOC="2011-2012 " /> 
<NAMHOCNAMHOC="2011-2012 "> 
<TBHK> 
<TBHK>2.3</TBHK> 
</TBHK> 
<TBHK> 
<TBHK>2.4</TBHK> 
</TBHK> 
<XEPLOAIHT> 
<XEPLOAIHT>TB</XEPLOAIHT> 
</XEPLOAIHT> 
<XEPLOAIHT> 
<XEPLOAIHT>TB</XEPLOAIHT> 
</XEPLOAIHT> 
</NAMHOC> 

 

Hình 2: Cây cấu trúc dữ liệu dạng XML  
cho thuộc tính KQHT 

Theo Hình 2, kết quả học tập của mỗi sinh viên 
bao gồm điểm trung bình và xếp loại học lực hai 
học kỳ của mỗi năm học sẽ được bổ sung vào 
thuộc tính KQHT dưới dạng một nút chứa bốn nút 
lá trên cây cấu trúc dữ liệu XML. Theo đó, kết quả 
học tập năm 2011-2012 của sinh viên được hiểu 
như sau: điểm trung bình học kỳ 1 là 2.3 và học kỳ 
2 là 2.4, xếp loại học lực học kỳ 1 là “TB” và học 
kỳ 2 là “TB”. 

Cấu trúc dữ liệu dạng XML [2][9]cho thuộc 
tính KQRL có dạng như sau: 
<NAMHOCNAMHOC="2011-2012 " /> 
<NAMHOCNAMHOC="2011-2012 "> 
<DRL> 
<DRL>74</DRL> 
</DRL> 
<DRL> 
<DRL>84</DRL> 
</DRL> 
<XEPLOAIRL> 
<XEPLOAIRL>Khá</XEPLOAIRL> 
</XEPLOAIRL> 
<XEPLOAIRL> 
<XEPLOAIRL>G</XEPLOAIRL> 
</XEPLOAIRL> 
</NAMHOC> 

 
Hình 3: Cây cấu trúc dữ liệu dạng XML cho 

thuộc tính KQRL 

Theo Hình 3, kết quả rèn luyện của mỗi sinh 
viên bao gồm điểm rèn luyện và xếp loại rèn luyện 
hai học kỳ của mỗi năm học sẽ được bổ sung vào 
thuộc tính KQRL dưới dạng một nút chứa bốn nút 
lá trên cây cấu trúc dữ liệu XML. Theo đó, kết quả 
rèn luyện năm 2011-2012 của sinh viên được hiểu 

SV_LOP_NGANH

KQ_SV

KQ_NGANH

KQ_HK

KQ_NH

TU VAN

NHOM_TD_SV

SV_NHOMTD_NAM

SV_THUOC_NHOM_TD

NGANH

F_MANGANH
F_TENNGANH

LOP

F_MALOP
F_TENLOP

SINHVIEN

F_MASV
F_HOLOT
F_TEN
F_HOLOTVN
F_TENVN
F_PHAI
F_NGAYSINH
F_NHV
F_NHR
F_HDIEN
F_PW
F_KQHT
F_KQRL

KETQUA

F_DTBHK
F_DTBTL
F_DTBHB
F_TCDK
F_TCDKTL
F_XEPLOAIHT
F_XEPLOAIRL
F_DRL

HOCKY

F_HOCKY

NAMHOC

F_NAMHOC

NHOMTD

F_STT_NTD
F_TEN_NTD

SV_NHOMTD

HD_TUVAN

F_STT_HDTV
F_TEN_HDTV
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là: điểm rèn luyện học kỳ 1 là 74 và học kỳ 2 là 84, 
xếp loại học lực học kỳ 1 là “Khá” và học kỳ 2 là 
“G”. 

4.3 Phân nhóm sinh viên dựa trên tiếp cập 
hệ thống thông tin đa trị 

Với tiếp cận của hệ thống thông tin đa  
trị, ta gọi U = {Tập các sinh viên},

={Tập 
thuộc tính},V là miền giá trị của các thuộc tính 
KQHT và KQRL (KQHT: Kết quả học tập, KQRL: 
Kết quả rèn luyện). Với thuộc tính KQHT và thuộc 
tính KQRL là các thuộc tính đa trị. f là hàm thông 
tin, phản ánh kết quả học tập và rèn luyện của các 
sinh viên. Khi đó một hệ thống thông tin đa trị sẽ là 
một bộ gồm tập ký hiệu như sau: <U,Q,V,f>. 

Ví dụ: xét hệ thống thông tin đa trị với

(tương ứng với 10 sinh viên) và tập thuộc tính 

 

Bảng 5: Hệ thống thông tin đa trị <U,Q,V,f> với 
dữ liệu là kết quả học tập và rèn luyện 
trong một năm học 

U q1 (KQHT) q2(KQRL) 
s1 {3, 2} {3, 3} 
s2 {2, 2} {2, 1} 
s3 {2, 2} {2, 2} 
s4 {2, 3} {3, 3} 
s5 {4, 4} {4, 4} 
s6 {1, 1} {1, 2} 
s7 {2, 1} {2, 2} 
s8 {4, 3} {4, 4} 
s9 {1, 1} {1, 1} 
s10 {2, 2} {3, 2} 

Qui ước xếp loại: 4 = Giỏi, 3 = Khá, 2 = Trung bình 
và 1 = Yếu 

Khi đó, hàm thông tin được biểu diễn 

như sau: , , 

, ,... 

Đặt ,  

và thực hiện phân lớp tập thành các nhóm sinh 

viên tương đồng lần lượt trên ,  và .  

4.3.1 Phân nhóm sinh viên tương đồng chỉ 

dựa trên kết quả học tập  

 Nhóm sinh viên tương đồng kết quả học tập 

xếp loại “yếu” ( : 

= ( =  

 là nhóm sinh viên có kết quả học tập yếu 
ở một học kỳ hay cả hai học kỳ. 

Bảng 6. Hệ thống thông tin đa trị <U,Q,V,f> với 
việc phân nhóm sinh viên tương đồng 
về kết quả học tập trong một năm học 

U q1 (KQHT) 
s1 {3, 2} 
s2 {2, 2} 
s3 {2, 2} 
s4 {2, 3} 
s5 {4, 4} 
s6 {1, 1} 
s7 {2, 1} 
s8 {4, 3} 
s9 {1, 1} 
s10 {2, 2} 

 Nhóm sinh viên tương đồng kết quả học tập 
xếp loại “trung bình” ở một học kỳ hay cả hai học 
kỳ nhưng không có kết quả học tập xếp loại “yếu”  

( : 

= (  

Với (  =

là nhóm sinh viên tương 
đồng lớn nhất về kết quả học tập xếp loại “trung 
bình”. Vậy, 

= -  
=  

 Nhóm sinh viên tương đồng kết quả học tập 
xếp loại “khá”  ở một học kỳ hay cả hai học kỳ 
trong năm học nhưng không có kết quả học tập 

“yếu”  và “trung bình”  ( : 

= (  – ( + 

 
= –  +   

=  
 Nhóm sinh viên tương đồng kết quả học tập 

xếp loại “giỏi” ở cả hai học kỳ ( : 

 = (  – (  + 

 + ) 
= – (  +  +   

) =  
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Bảng 7: Kết quả phân nhóm sinh viên  
tương đồng lớn nhất về kết quả học tập 
trong năm 

Nhóm tương 
đồng lớn nhất 

Giá trị tương đồng về 
KQHT 

1 

 2 

 3 
4 

4.3.2 Phân nhóm sinh viên tương đồng dựa 

trên kết quả học tâp  và kết quả rèn 

luyện  

Theo Bảng 5, nếu phân nhóm dựa trên hai kết 
quả học tâp và rèn luyện của một năm học ta có: 

 Nhóm sinh viên tương đồng về kết quả học 

tập và rèn luyện xếp loại “yếu” ( : 

= ( =  

 là nhóm sinh viên có kết quả học tập và 
rèn luyện yếu ở một học kỳ hay cả hai học kỳ. 

 Nhóm sinh viên tương đồng có kết quả học 
tập và rèn luyện“trung bình” ở một học kỳ hay cả 
hai học kỳ nhưng không có kết quả học tập và rèn 

luyện yếu ( : 

= (  

Với (  = là 
nhóm sinh viên tương đồng lớn nhất về kết quả học 
tập và rèn luyện có xếp loại “trung bình”. Vậy, 

= -  
=  

 Nhóm sinh viên tương đồng có kết quả học 
tập và rèn luyện xếp loại “khá” ở một học kỳ hay 
cả hai học kỳ nhưng không có kết quả học tập và 

rèn luyện “yếu” và “trung bình” ( : 

= (  – ( + 

 
    = –  +   

 
         =  

 Nhóm sinh viên tương đồng có kết quả học 
tập và rèn luyện xếp loại “giỏi” ở cả hai học kỳ (

: 

 = (  – (  +  + 
) 

= – (  +  +   
)                              

          =  

Bảng 8: Kết quả phân nhóm sinh viên tương 
đồng về kết quả học tập và rèn luyện 
trong năm 

Nhóm tương 
đồng lớn nhất 

Giá trị tương đồng về 
KQHT và KQRL 

(1, 1) 
(2, 2) 
(3, 3) 
(4, 4) 

4.4 Các hoạt động tư vấn 

Việc phân nhóm sinh viên dựa trên lớp tương 
đồng lớn nhất về kết quả học tập đã chỉ ra các 
nhóm sinh viên tương đồng về học lực. Từ đây, 
CVHT có thể thực hiện các hoạt động tư vấn phù 
hợp với từng nhóm sinh viên tương đồng nhằm góp 
phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.  

Bảng 9: Một số hoạt động tư vấn học tập nhóm 
bậc đại học 

STT Tên hoạt động tư vấn học tập 

1 
(HĐ1): Tổ chức họp nhóm sinh viên tương 
đồng để thu thập thông tin, xác định nguyên 
nhân và tư vấn giải pháp khắc phục. 

2 (HĐ2):Rà soát và điều chỉnh kế hoạch. 

3 
(HĐ3): Xây dựng kế hoạch họp nhóm sinh 
viên tương đồng theo định kỳ. 

4 
(HĐ4): Tổ chức họp nhóm sinh viên tương 
đồng theo kế hoạch. 

5 (HĐ5): Xây dựng nhóm sinh viên học tập 

6 
(HĐ6): Tổ chức tư vấn về tâm tư tình cảm, 
thái độ học tập. 

7 
(HĐ7): Tổ chức tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm 
trong học tập. 

8 
(HĐ8): Tư vấn chương trình đào tạo, đề 
cương học phần. 

9 
(HĐ9): Tư vấn tổ chức các nhóm nghiên 
cứu khoa học trong sinh viên. 

10 
(HĐ10): Tổ chức tư vấn một số kỹ năng cơ 
bản về giao tiếp giữa sinh viên với sinh 
viên, giữa sinh viên với thầy cô. 

11 
(HĐ11): Tổ chức tư vấn về các hoạt động 
đoàn và phong trào lớp. 

12 
(HĐ12): Tổ chức tư vấn về việc tham gia 
các phong trào có ích cho cộng đồng. 

Theo Bảng 9, (HĐ1): giúp CVHT và sinh viên 
tìm ra được những nguyên nhân hạn chế và đưa ra 
các giải pháp khắc phục. (HĐ2): giúp sinh viên rà 
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soát và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với năng 
lực hiện tại của sinh viên. (HĐ3): nhằm xác định 
kế hoạch để CVHT theo dõi và quản lý chặt chẽ 
đối với các nhóm sinh viên tương đồng (đặc biệt là 
nhóm học tập yếu, kém). (HĐ4): nhằm mục tiêu tư 
vấn cách giải quyết vấn đề và chia sẻ những khó 
khăn sinh viên gặp phải trong quá trình học.(HĐ5): 
nhằm tạo điều kiện để các sinh viên giúp đỡ lẫn 
nhau trong học tập. (HĐ6): giúp các sinh viên tự 
tin và có ý chí vươn lên trong học tập. (HĐ7): giúp 
sinh viên nâng cao kết quả học tập. (HĐ8): là một 
hoạt động hết sức cần thiết nhằm giúp sinh viên 
hiểu rõ về chương trình đào tạo và đề cương học 
phần. (HĐ9): nhằm đẩy mạnh nghiên cứu khoa học 
trong sinh viên, qua đó giúp sinh viên phát triển về 
mặt học thuật và nâng cao khả năng tư duy sáng 
tạo hơn nữa. (HĐ10): giúp sinh viên tự tin hơn 
trong các hoạt động giao tiếp. (HĐ11): giúp sinh 
viên có nhận thức đúng đắn về các phong trào 
đoàn, phong trào lớp. Qua đó, góp phần tạo điều 
kiện để sinh viên yêu thích tham gia các hoạt  
động xã hội một cách tích cực trong quá trình rèn 
luyện nhân cách con người. (HĐ12): giúp sinh viên 
rèn luyện ý thức tự nguyện và có trách nhiệm với 
cộng đồng. 

5 THỰC NGHIỆM 

Nội dung này sẽ giới thiệu một số vấn đề tư vấn 
cho các nhóm sinh viên tương đồng về kết quả học 
tập. Một số so sánh, phân tích giữa các cách xây 
dựng nhóm tương đồng cũng được trình bày. 

5.1 Dữ liệu thực nghiệm 

5.1.1 Dữ liệu ban đầu 

Dữ liệu ban đầu là dữ liệu tổng hợp về kết quả 
học tập và rèn luyện học kỳ 1 và học kỳ 2, năm 
2011-2012 của lớp DIXX95A1 (Hệ thống thông tin 
K_XX). Các dữ liệu này được kết xuất sang hai tập 
tin HK1_1112.xls và HK2_1112.xls) [11]. 

Bảng tổng hợp điểm học kỳ 1, năm học 2011-
2012 gồm 14 cột lần lượt có tên sau: Stt, Mã SV, 
Họ và tên, Ng/Sinh, MH01, MH02, MH03, MH04, 
TCHK, TBHK, D.RL, TCTL, TBCH, TBHB.  
Bảng gồm có 56 dòng tương ứng với tổng số 56 
sinh viên. 

Bảng tổng hợp điểm học kỳ 2, năm học 2011-
2012 gồm 18 cột lần lượt có tên sau: Stt, Mã 
SV,Họ và tên, Ng/Sinh, MH01, MH02, MH03, 
MH04, MH05, MH06, MH07, MH08, TCHK, 
TBHK,D.RL, TCTL, TBCH, TBHB. Bảng gồm có 
56 dòng tương ứng với tổng số 56 sinh viên. 

5.1.2 Tinh chỉnh dữ liệu phục vụ phân nhóm 
sinh viên 

Các cột dữ liệu của bảng tổng hợp điểm học kỳ 
như: Mã SV, Họ và tên, TCHK, TBHK, D.RL, 
TCTL, TBCH, TBHB là các cột dữ liệu được chọn 
đưa vào thực nghiệm, đồng thời mã số và tên sinh 
viên đã được thay đổi để đảm bảo tính bảo mật dữ 
liệu riêng tư của sinh viên. 

Các bước tinh chỉnh dữ liệu được thực hiện  
như sau: Bước 1, Tạo tập tin DIXX95A1.xls  
có dòng đầu tên DIXX95A1, dòng thứ hai là  
tiêu đề cột (gồm các cột: Mã SV, HK, NH, 
MANGANH, TCHK,TBHK, XLHL, D.RL, 
XLRL, TCTL,TBCH, TBHB), dòng thứ ba trở đi 
lưu dữ liệu kết quả học tập và rèn luyện tương ứng 
(như Hình 4); Bước 2, chép các dữ liệu quan tâm 
từ các cột: Mã SV, TCHK, TBHK, D.RL, TCTL, 
TBCH, TBHB của hai tập tin tên HK1_1112.xls và 
HK2_1112.xls sang tập tin DIXX95A1.xls, đồng 
thời điền dữ liệu (học kỳ 1, 2 năm học 2011-2012, 
mã ngành 95) lấp đầy cho các cột HK, NH, 
MANGANH; Bước 3, thực hiện đưa dữ liệu trên 
tập tin DIXX95A1.xls vào bảng KQHT của cơ sở 
dữ liệu tích hợp phục vụ CVHT (bằng chức năng 
Import phần mềm SIS2A). 

 
Hình 4: Cấu trúc bảng tập tin DIXX95A1.xls 

5.2 Công cụ sử dụng SIS2A 

Theo Hình 5, SIS2A là phần mềm hệ thống 
thông tin đa trị chia sẻ thông tin phục vụ cố vấn 
học tập (Set-valued Information Systems for 
Academic Advisor (SIS2A) tool) [8]. 

 
Hình 5: Giao diện hệ thống quản lý và chia sẻ 

thông tin phục vụ cố vấn học tập [8] 

Phần mềm SIS2A gồm 3 phân hệ chính: quản 
lý sinh viên (dành cho phòng CTSV), quản lý đoàn 
viên (dành cho Đoàn khoa), quản lý chia sẻ thông 
tin sinh viên (dành cho CVHT). 
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Ngoài ra, còn có nhóm chức năng phân nhóm 
sinh viên nhằm hỗ trợ CVHT tổ chức tư vấn cho 
sinh viên. Theo Hình 6, nhóm chức năng phân 
nhóm sinh viên gồm có các chức năng chính như: 
Import dữ liệu phân nhóm (đây là chức năng mở 
rộng), chức năng phân nhóm (classification), chức 
năng kết xuất báo cáo. 

Với chức năng phân nhóm theo Hình 8, CVHT 
có thể thực hiện các tùy chọn khác nhau để thực 
hiện phân nhóm sinh viên tương đồng như chọn 
lớp chuyên ngành, năm học, tiêu chí phân nhóm 
(phân nhóm theo kết quả học tập hay phân nhóm 
theo kết quả rèn luyện) và giá trị tương đồng (kém, 
yếu, trung bình, khá, giỏi, xuất sắc hoặc chọn  
tất cả). 

 
Hình 6: Chức năng phân nhóm sinh viên tương 
đồng (Classification) về kết quả học tập và rèn 

luyện [8] 

Theo Hình 7, kết quả thống kê cho thấy có 5 
sinh viên có học lực “kém”, 31 sinh viên có học lực 
“yếu”, 10 sinh viên có học lực “trung bình”, 6 sinh 
viên có học lực “khá” và 4 sinh viên có học lực 
“giỏi-xuất sắc”. 

 
Hình 7: Biểu đồ thống kê số lượng sinh viên của 
các nhóm tương đồng về kết quả học tập [8] 

5.3 Tư vấn nhóm sinh viên thuộc lớp tương 
đồng “kém” 

5.3.1 Phân tích kết quả phân nhóm sinh viên 
có học lực “kém” 

Theo Hình 8, việc phân nhóm sinh viên “kém” 

dựa trên cơ sở tiếp cận lớp tương đồng lớn nhất 
cho kết quả gồm có 5 sinh viên.  

 
Hình 8: Kết quả phân nhóm sinh viên “kém” 

trên cơ sở tiếp cận lớp tương đồng lớn nhất [8] 

Hình 9 cho kết quả thống kê xếp loại học tập cả 
năm của lớp DIXX95A1 dựa trên điểm trung  
bình của hai học kỳ. Theo đó, số sinh viên có học 
lực “kém” là 4, số sinh viên có học lực “yếu” là 20, 
số sinh viên có học lực “trung bình” là 18, số sinh 
viên có học lực “khá” là 9, số sinh viên có học lực 
“giỏi” là 4 và số sinh viên có học lực “xuất sắc”  
là 1. 

 
Hình 9: Biểu đồ thống kê kết quả xếp loại học 
tập cả năm của lớp DIXX95A1 dựa trên điểm 

trung bình của hai học kỳ 

Theo Bảng 10, kết quả xếp loại và thống kê xếp 
loại học tập cả năm của lớp DIXX95A1 được thực 
hiện dựa trên điểm trung bình của hai học kỳ cho 
thấy nhóm sinh viên có học lực “kém” chỉ có 4 
sinh viên, không có sinh viên Nguyễn Phước S (Mã 
SV: 1117847).  

Trong khi đó, với cách phân nhóm dựa trên cơ 
sở tiếp cận lớp tương đồng lớn nhất của hệ thống 
thông tin đa trị th́ sinh viên Nguyễn Phước S thuộc 
nhóm sinh viên “kém”. Bởi vì, theo kết quả kết 
xuất chi tiết trên Hình 10 cho thấy, kết quả học tập 
của sinh viên Nguyễn Phước S ở hai học kỳ lần 
lượt có xếp lại “yếu” và “kém” và theo cách xác 
định lớp tương đồng về kết quả học tập (đã trình 
bày ở mục 4.3.1) thì sinh viên nào đó chỉ cần có 
kết quả học tập xếp loại “kém” ở một trong hai học 
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kỳ (hay cả hai học kỳ) thì sinh viên đó được đưa 
vào nhóm tương đồng có kết quả học tập “kém”. 

Bảng 10: Kết quả xếp loại và phân nhóm sinh 
viên “kém” dựa trên công cụ Microsoft 
Excel 

STT Mã SV 
TB 
HK1 

TB 
HK2 

TB 
CN 

XL 
CN 

1 1111208 0.37 1.13 0.75 Kém 
2 1111214 0.81 1.13 0.97 Kém 
3 1111220 1.03 0.27 0.65 Kém 
4 1111227 0.74 1.00 0.87 Kém 

Với cách xác định nhóm sinh viên tương đồng 
có kết quả học tập “kém” như vậy thì sinh viên 
Nguyễn Phước S được xem như một sinh viên 
thuộc diện “kém”mà CVHT phải quan tâm tư vấn 
đặc biệt. Trong khi đó nếu thống kê dựa vào điểm 
trung bình cả năm thì sinh viên Nguyễn Phước S 
không thuộc diện sinh viên có  học lực “kém” để 
CVHT quan tâm tư vấn đặc biệt. Điều này có thể 
dẫn đến sự thiếu sót trong việc quan tâm tư vấn đặc 
biệt cho sinh viên S.  Như vậy dẫn đến khả năng 
sinh viên này có thể tiếp tục học kém và phải bị 
cảnh báo học vụ hay thậm chí bị buộc thôi học. Do 
đó, việc phân nhóm sinh viên tương đồng dựa trên 
cở sở tiếp cận lớp tương đồng lớn nhất của hệ 
thống thông tin đa trị như trên sẽ giúp CVHT xác 
định các nhóm sinh viên học tập “kém” một cách 
hợp lý và hiệu quả hơn. 

5.3.2 Thực hiện tư vấn nhóm sinh viên học  
tập “kém” 

Khi đã xác định được nhóm sinh viên tương 
đồng về học lực “kém”, CVHT có thể thực hiện 
ngay một số hoạt động cần thiết như HĐ1, HĐ2, 
HĐ3, HĐ4, HĐ5, HĐ6, HĐ7. Các bước tiến hành: 
Bước thứ nhất thực hiện HĐ1 để thu thập thông tin 
và tìm ra nguyên nhân học kém của sinh viên; 
Bước thứ hai thực hiện HĐ2, CVHT cùng sinh 
viên có học lực “kém” rà soát và điều chỉnh kế 
hoạch tiếp theo cho phù hợp với năng lực của mỗi 
sinh viên; Bước thứ ba thực hiện HĐ3 và HĐ4 để 
xây dựng kế hoạch họp nhóm, nghe sinh viên báo 
cáo tiến độ học tập, tư vấn cách giải quyết vấn đề 
và chia sẻ những khó khăn sinh viên gặp phải trong 
quá trình học; Bước thứ tư thực hiện HĐ5, CVHT 
xây dựng các nhóm sinh viên học tập để giúp đỡ 
lẫn nhau trong quá trình học; Bước thứ năm thực 
hiện HĐ6 và HĐ7, CVHT gặp riêng các sinh viên 
này để tư vấn về tâm tư tình cảm, thái độ học tập 
và nhân cách để giúp các em tự tin và có ý chí 
vươn lên trong học tập và rèn luyện. 

5.4 Tư vấn nhóm sinh viên thuộc lớp tương 
đồng “Yếu” 

5.4.1 Phân tích kết quả phân nhóm sinh viên 
có học lực “yếu” 

Theo Hình 7, kết quả thống kê số lượng sinh 
viên của các nhóm tương đồng về kết quả học tập 
dựa trên cơ sở tiếp cận lớp tương đồng lớn nhất thì 
lớp DIXX95A1 có 31 sinh viên thuộc nhóm tương 
đồng có học lực “yếu”. Trong khi đó (theo Hình 9), 
kết quả thống kê dựa trên kết quả học tập trung 
bình cả năm cho thấy chỉ có 20 sinh viên có học 
lực “yếu”. Hai kết quả thống kê cho kết quả khác 
nhau là vì: (1) với cách phân nhóm dựa vào điểm 
trung bình cả năm, ta không quan tâm đến điểm 
trung bình của mỗi học kỳ; (2) với cách phân nhóm 
dựa trên tiếp cận lớp tương đồng lớn nhất thì 
những sinh viên nào có kết quả học tập ở một trong 
hai học kỳ xếp loại “yếu”(và không thuộc nhóm 
sinh viên có học lực “kém”) sẽ được đưa vào nhóm 
tương đồng học tập “yếu”.  

Như vậy, với cách phân nhóm dựa trên tiếp cận 
lớp tương đồng lớn nhất thì nhóm sinh viên tương 
đồng “yếu” xác định được có tính đầy đủ, tránh 
việc thiếu quan tâm đến những sinh viên có tiềm ẩn 
kết quả học tập “yếu” mà không được CVHT quan 
tâm đúng mức. 

5.4.2 Thực hiện tư vấn nhóm sinh viên học tập 
“yếu” 

Việc thực hiện tư vấn nhóm sinh viên học tập 
“yếu” tương tự như thực hiện tư vấn đối với sinh 
viên học tập “kém”. Bởi vì, nhóm sinh viên học tập 
“yếu” cũng có tiềm ẩn cao tiếp tục có kết quả học 
tập “yếu” hay “kém”. 

5.5 Tư vấn nhóm sinh viên thuộc lớp tương 
đồng “giỏi-xuất sắc” 

5.5.1 Phân tích kết quả phân nhóm sinh viên 
có học lực “giỏi-xuất sắc” 

Theo Bảng 11, kết quả thống kê xếp loại học 
tập cả năm của lớp DIXX95A1 dựa theo kết quả 
điểm trung bình cộng của hai học kỳ cho thấy số 
sinh viên có học lực “giỏi-xuất sắc” là 5.  
Bảng 11: Kết quả phân nhóm sinh viên có  

học lực “giỏi” dựa theo điểm trung bình 
cả năm 

STT Mã SV 
TB 

HK1 
TB 

HK2 
TB 
CN 

XL 
CN 

1 1111211 3.27 3.23 3.25 G 

2 1111215 3.66 2.73 3.20 G 

3 1117733 3.63 3.43 3.53 G 

4 1117843 3.85 3.47 3.66 XS 

5 1117850 3.69 3.53 3.61 G 
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Theo Hình 10, việc phân nhóm sinh viên “Giỏi-
Xuất sắc” dựa trên cơ sở tiếp cận lớp tương đồng 
lớn nhất cho kết quả chỉ có 4 sinh viên thuộc nhóm 
có học lực “giỏi-xuất sắc”, không có sinh viên có 
mã số11111215. Bởi vì theo cách phân nhóm dựa 
trên khái niệm lớp tương đồng lớn nhất thì sinh 
viên có mã số 11111215 được xem như thuộc 
nhóm sinh viên có tương đồng về kết quả học tập 
“khá”. Với quan niệm đó, nhóm sinh viên tương 
đồng có học lực “giỏi-xuất sắc” là đáng tin cậy, bởi 
vì cả hai học kỳ điều đạt học lực “giỏi” trở lên. Mặt 
khác nếu xem xét chi tiết hơn thì sinh viên có mã 
số 11111215 đang có kết quả học tập đi xuống bất 
thường (HK1: 3.66, xuất sắc; HK2: 2.73, khá gần 
cận trung bình). Do đó, CVHT cần quan tâm nhiều 
đối với sinh viên này. 

 
Hình 10: Kết quả phân nhóm sinh viên  

“giỏi-xuất sắc” trên cơ sở tiếp cận lớp tương 
đồng lớn nhất [8] 

5.5.2 Thực hiện tư vấn nhóm sinh viên học tập 
“giỏi-xuất sắc” 

Đối với nhóm sinh viên tương đồng về kết học 
tập “giỏi-xuất sắc” theo Hình 12, CVHT có thể 
thực hiện một số hoạt động tư vấn cần thiết như: 
(HĐ8): Tư vấn chương trình đào tạo, đề cương học 
phần nhằm giúp sinh viên lựa chọn các học phần 
tốt nhất có thể cho nghề nghiệp và phát huy tối đa 
khả năng của sinh viên (ví dụ như khuyến khích 
sinh viên tham gia làm đề tài luận văn tốt nghiệp 
thay vì học môn thay thế). (HĐ9): Tư vấn tổ chức 
các nghiên cứu khoa học trong sinh viên nhằm mục 
tiêu đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong sinh 
viên, qua đó giúp sinh viên phát triển về mặt học 
thuật và nâng cao khả năng tư duy sáng tạo hơn 
nữa, hoạt động này phù hợp với nhóm sinh viên 
tương đồng giỏi, xuất sắc. (HĐ10): Tổ chức tư vấn 
một số kỹ năng cơ bản về giao tiếp như thuyết 
trình, trao đổi, thảo luận, phản biện. (HĐ11): Tổ 
chức tư vấn về các hoạt động Đoàn giúp sinh viên 
có nhận thức đúng đắn về các phong trào đoàn, 
phong trào lớp và tham gia mạnh mẽ các công tác 
Đoàn, công tác xã hội.(HĐ12): Tổ chức tư vấn về 

việc tham gia các phong trào có ích cho cộng đồng 
nhằm giúp sinh viên rèn luyện ý thức tự nguyên, 
trách nhiệm và tình thương cộng đồng, từ đó góp 
phần xây dựng cộng đồng tốt đẹp. 

6 KẾT LUẬN 

Chúng tôi đã tiếp cận vấn đề dựa trên khái niệm 
lớp tương đồng lớn nhất (maximal tolerance class) 
của hệ thống thông tin đa trị (set-valued 
information system)[1][3] để xây dựng chức năng 
phân nhóm sinh viên có tương đồng về kết quả học 
tập và rèn luyện. Từ đó, giúp CVHT có thể tư vấn 
và đề ra những giải pháp cho mỗi nhóm sinh viên 
tương đồng một cách hiệu quả. Đặc biệt, CVHT có 
thể xác định được nhóm sinh viên học tập “kém” 
và “yếu” từ đó thực hiện một số hoạt động tưvấn 
phù hợp giúp các sinh viên này có hướng khắc 
phục tốt hơn. Đối với nhóm sinh viên học tập 
“giỏi-xuất sắc”, CVHTcó thể thực hiện một số hoạt 
động tư vấn, tạo điều kiện để các sinh viên này 
tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động 
khác nhằm tạo cơ hội cho sinh viên không ngừng 
tiến bộ về mọi mặt. Lợi ích khi giải quyết các vấn 
đề dựa trên tiếp cận của hệ thống thông tin đa trị là: 
(1) Có thể vận dụng để xây dựng các thuộc tính đa 
trị với việc lưu trữ dữ liệu dạng XML và có thể 
truy xuất dữ liệu một cách hiệu quả; (2) Kết quả 
xếp loại học tập và rèn luyện mỗi năm học của sinh 
viên có thể lưu trữ ngay trên bảng sinh viên nhờ 
các thuộc tính đa trị. 

Phần mền SIS2A cho phép phân nhóm sinh 
viên tương đồng và kết xuất chi tiết kết quả học tập 
và rèn luyện của sinh viên theo mỗi nhóm tương 
đồng nhưng chưa cho phép xác định nhóm sinh 
viên tương đồng có kết quả học tập giảm. Do đó, 
hướng phát triển tiếp của phần mềm SIS2A là cải 
tiến chức năng phân nhóm sinh viên tương đồng 
cho phép xác định thêm nhóm sinh viên tương 
đồng có kết quả học tập giảm dựa trên thứ tự kết 
quả đạt được của hai học kỳ. 
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