
Nội dung do AI tạo trong lớp học  

Những điều cần cân nhắc khi thiết kế khóa học 

Tại Trung tâm Tích hợp Phát triển Chuyên môn (Center for Integrated 

Professional Development), chúng tôi đã sắp xếp hướng dẫn này để giúp 

giảng viên điều hướng sự hiện diện của các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) 

mới nổi trong lớp học của họ. Mặc dù chúng tôi đã cung cấp một cuộc 

khám phá kỹ lưỡng về nội dung do AI tạo ra bên dưới, đây là kết luận cấp 

cao nhất của chúng tôi: 

• Chính sách liêm chính học thuật của Bang Illinois đã cấm sử dụng các 

tài nguyên trái phép, bao gồm cả trình tạo nội dung AI và Trung tâm 

đã cập nhật tuyên bố giáo trình liêm chính học thuật được đề xuất để 

lưu ý cụ thể thực tế này. 

• Nội dung do AI tạo ra thường khó phát hiện, nhưng có những chiến 

lược để tạo bài tập và kiểm tra bài tập của học sinh để giảm thiểu 

điều này. Trong các bài tập bằng văn bản, các tài liệu tham khảo 

được phát minh hoặc trích dẫn kém thường là bằng chứng trực tiếp 

dễ dàng nhất về nội dung do AI tạo ra. 

• Sử dụng tạo nội dung AI để khơi dậy cuộc thảo luận trong lớp học có 

thể giúp học sinh hiểu lý do tại sao họ nên tránh sử dụng nó. 

Xác định nội dung do AI tạo 

Nội dung do AI tạo là gì? Làm thế nào nội dung như vậy có thể có vấn đề 

trong giáo dục đại học? 

Các dịch vụ tạo nội dung do AI tạo ra sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo nội dung 

bằng ngôn ngữ tự nhiên của con người. Chúng có thể sử dụng các công cụ 

tìm kiếm và cơ sở dữ liệu để tạo ra nhiều loại tài liệu bằng văn bản hoặc 

tương tự, đôi khi sử dụng các tài liệu tham khảo thực và đôi khi các tài liệu do 

chúng tạo ra. Một số dịch vụ cũng có thể sản xuất nội dung đa phương tiện 

như hình ảnh. Bởi vì nhiều dịch vụ trong số này có thể tạo ra nội dung một 

cách thuyết phục như vậy, ngày càng có nhiều lo ngại trong cộng đồng giáo 

dục đại học rộng lớn hơn rằng việc tạo nội dung AI có thể được sinh viên sử 

dụng để hoàn thành bài tập, bài luận hoặc các hoạt động khác theo cách có 

thể dẫn đến mối quan tâm về tính liêm chính trong học tập. 

https://prodev.illinoisstate.edu/pedagogy/syllabus/#tabs-accord-accordion23


Một cách hiệu quả, học sinh có thể sử dụng trình tạo nội dung AI để tránh 

phải tự mình tạo ra tác phẩm theo cách rất giống với việc trả tiền cho 

người khác để viết bài cho họ hoặc sử dụng cơ sở dữ liệu bài kiểm tra / bài 

tập do bạn bè cung cấp. Điều này là vấn đề nghiêm trọng vì giảng viên có 

thể khó phát hiện và dễ dàng cho sinh viên tiếp cận. Quan trọng nhất, nó 

loại bỏ tất cả giá trị học tập trong bất kỳ bài tập nào. 

Các dịch vụ tạo nội dung AI cụ thể bao gồm ChatGPT, DALL-E, Jasper và 

youChat, dựa trên công nghệ OpenAI. Các dịch vụ mới đang xuất hiện với 

tốc độ nhanh chóng, với các khả năng có thể ảnh hưởng đến các bài tập 

trong toàn bộ chương trình giảng dạy. 

Ví dụ 

Nội dung được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo trông như thế nào? 

Bởi vì trình tạo nội dung AI được thiết kế để mô phỏng ngôn ngữ tự nhiên 

và vì chúng học hỏi từ mọi truy vấn mà chúng được trình bày, các đặc 

điểm của nội dung do AI tạo ra liên tục thay đổi về chất lượng và tiện ích. 

Dưới đây là hai ví dụ về các truy vấn đối với ChatGPT, phản hồi của nó và 

bình luận ngắn gọn về chất lượng của phản hồi: 

Toán học 

Ví dụ đầu tiên yêu cầu ChatGPT giải quyết vấn đề 5x6 (9-2) x15. 

 

https://prodev.illinoisstate.edu/images/ai-images/MathExample.PNG


 

 

Trong ví dụ này, AI cung cấp thứ tự hoạt động chính xác mà ai đó sẽ sử 

dụng để giải quyết vấn đề và đi đến câu trả lời đúng, 3150. Tuy nhiên, AI đã 

không thực sự áp dụng thứ tự các hoạt động một cách chính xác khi nó hiển 

thị công việc của mình, vì phép nhân nên từ trái sang phải: 

5x6(9-2)x15 = 5x6(7)x15 = 30x7x15 = 210x15 = 3150 

Đây là một ví dụ điển hình về một câu trả lời rất gần với việc đúng và đi 

đến câu trả lời đúng nhưng lại bỏ lỡ dấu ấn. Điều này đặc biệt có vấn đề 

đối với một sinh viên sử dụng dịch vụ này ngay cả như một công cụ học 

tập vì sự hiểu biết của chính họ về thứ tự hoạt động hiện có thể bị ảnh 

hưởng. Ngoài ra, nhiều lần thử trong cùng một hệ thống với cùng một truy 

vấn cũng trả về các câu trả lời khác nhau và thứ tự hoạt động khác nhau. 

Tôi (Lê Quang Văn) đã thữ lại câu hỏi với tiếng Việt. ChatGPT trả lời sai 

(4500, nhưng cách tính đúng với kết quả 3150. Tôi nêu vấn đề với 

ChatGPT và được giải thích rõ ràng tại sao sai và cung cấp lần thứ hai với 

kết quả đúng: 3150, với đầy nhân tính. ChatGPT thật tuyệt với! 



Câu hỏi trả lời ngắn 

Trong ví dụ này, ChatGPT được yêu cầu tóm tắt tác động của Nội chiến 

đối với quyền của phụ nữ ở Mỹ trong 50 từ hoặc ít hơn. 

 

 

Ở đây, AI lưu ý một cách chính xác rằng phong trào quyền phụ nữ đã 

không phát triển trong Nội chiến nhưng không thừa nhận sự chồng chéo 

giữa quyền của phụ nữ và các phong trào bãi bỏ. Đây là một câu trả lời sẽ 

khó phân biệt với một câu trả lời của học sinh. Nó dài 70 từ, mặc dù câu 

hỏi chỉ được hỏi cho 50, nhưng bỏ qua các bài báo và giới từ sẽ đưa nó 

trở lại khoảng 50, cho thấy rằng bot này chỉ tính các từ nội dung — hoặc ít 

nhất là nó không phải lúc nào cũng đọc toàn bộ câu hỏi. 

Tìm kiếm trích dẫn 

Trong ví dụ này, ChatGPT được yêu cầu cung cấp trích dẫn cho một bài 

báo về côn trùng ăn được. 

https://www.womenshistory.org/resources/general/womans-rights-activists-during-civil-war
https://www.womenshistory.org/resources/general/womans-rights-activists-during-civil-war
https://prodev.illinoisstate.edu/images/ai-images/HistoryExample.PNG


 

 

Trong ảnh chụp màn hình này, bạn có thể thấy rằng ChatGPT đã cung cấp 

năm trích dẫn tiềm năng để tìm hiểu thêm về côn trùng ăn được. Tuy 

nhiên, những trích dẫn này có xu hướng không chính xác một phần hoặc 

toàn bộ. Ví dụ, bài báo đầu tiên được liệt kê có ngày xuất bản, tên tạp chí, 

số tập và số trang không chính xác. Nó nên được trích dẫn là: 

DeFoliart GR. Côn trùng làm thức ăn: tại sao thái độ phương Tây lại quan trọng. Annu 

Rev Entomol. 1999;44:21-50. doi: 10.1146/annurev.ento.44.1.21. PMID: 9990715. 

https://prodev.illinoisstate.edu/images/ai-images/CitationExample.PNG


Phát hiện nội dung do AI tạo ra trong bài tập của 
học sinh 

Làm thế nào tôi có thể biết liệu tác phẩm của học sinh có được tạo ra bằng 

trí tuệ nhân tạo hay không? 

Vẫn chưa có dịch vụ phát hiện nào có thể xác định chắc chắn liệu nội dung 

có được tạo bằng trí tuệ nhân tạo hay không. Một số dịch vụ, chẳng hạn 

như ChatGPT, đã thông báo rằng họ đang làm việc trên các tính năng sẽ 

cung cấp hình mờ kỹ thuật số trong văn bản do dịch vụ của họ tạo ra, 

nhưng điều này vẫn chưa trở thành hiện thực. Như đã thảo luận trong câu 

hỏi trước, nội dung do AI tạo ra thường gần gũi về mặt cấu trúc và phong 

cách với ngôn ngữ tự nhiên của Con người, nhưng nó phải vật lộn để thay 

đổi từ ngữ và sử dụng thành ngữ một cách thích hợp. 

Đặc biệt, các nhà tạo nội dung AI phải vật lộn với việc tạo ra các trích dẫn. 

Đôi khi họ sẽ tìm thấy một tác giả đã viết một cái gì đó phù hợp để trích 

dẫn, nhưng sau đó tạo ra một tiêu đề mới cho tác phẩm đó hoặc phát minh 

đầy đủ một tác giả và một tác phẩm. Họ cũng có thể bịa đặt trích dẫn từ 

các nguồn thực sự. Nếu bạn sử dụng một dịch vụ như Crossref (thảo luận 

sau) để xác minh nguồn của học sinh và có rất nhiều điều chưa biết, đây 

có thể là dấu hiệu của một bài báo do AI tạo ra. 

Nếu không, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các chiến lược như những 

chiến lược bạn có thể đã sử dụng để xác thực tính nguyên bản của bài tập 

của học sinh: 

• Sự không phù hợp về phong cách hoặc ngôn ngữ trong một bài tập có 

thể là một dấu hiệu cho thấy học sinh đã không tự viết một số phần. 

• Những đoạn đường dài mà không có trích dẫn có thể chỉ ra đạo văn. 

• Nếu một học sinh không thể giải thích làm thế nào họ đi đến một câu 

trả lời nhất định hoặc tại sao họ đưa ra lựa chọn phong cách trong 

bài viết của mình, điều đó có thể cho thấy rằng họ đã không làm công 

việc của riêng mình. 

https://www.crossref.org/


Không khuyến khích sử dụng các dịch vụ tạo nội dung AI 

Làm cách nào để phát triển trải nghiệm học tập không khuyến khích việc sử 

dụng các dịch vụ tạo nội dung AI? 

• Hãy cân nhắc việc kết nối những lời nhắc chỉ định của các anh chị em 

một cách sâu sắc với các cuộc thảo luận và sinh hoạt trong lớp học. 

Các dịch vụ tạo nội dung AI không có quyền truy cập vào nội dung 

khóa học của bạn, vì vậy việc yêu cầu đề cập đến các chủ đề hoặc ý 

tưởng cụ thể cho lớp học của bạn sẽ phủ nhận giá trị của nội dung do 

AI tạo ra. 

• Yêu cầu nhiều hơn một bản nháp của cùng một bài báo/bài tập. Yêu 

cầu học sinh mang bản nháp đầu tiên đến lớp, sau đó làm việc trong 

giờ học để ôn tập và cải thiện bài báo / bài tập. Ngay cả khi học sinh 

sử dụng nội dung do AI tạo ra cho bản nháp đầu tiên của họ, họ sẽ 

được đầu tư vào công việc để tinh chỉnh bản nháp thứ hai. 

• Khuyến khích nghiên cứu chính, khi có thể, để bài tập của học sinh 

sử dụng thông tin không có sẵn trên internet (ví dụ: phỏng vấn, đánh 

giá tài liệu lưu trữ). 

• Cân nhắc sử dụng các phương pháp trích dẫn yêu cầu số DOI hoặc 

liên kết để xác thực tài nguyên. Crossref là một công cụ tuyệt vời để 

xác thực tài nguyên và bạn có thể yêu cầu sinh viên bao gồm một 

báo cáo với thư mục của họ hiển thị kết quả Crossref và giải thích bất 

kỳ sự không khớp / lỗi nào xuất hiện. 

• Bao gồm một thành phần phản ánh trong bài báo / bài tập của bạn 

mà chỉ có thể được tạo bởi chính học sinh. Các dịch vụ tạo nội dung 

AI không có khả năng tạo nội dung không dựa trên thông tin được 

báo cáo và có thể tìm kiếm. 

• Phát triển lời nhắc viết và các bài tập khác ở cấp độ Phân loại của 

Bloom đòi hỏi sự tham gia nhận thức cấp cao hơn. Dịch vụ tạo nội 

dung AI có thể xây dựng nội dung ở cấp độ "tạo" và "đánh giá" khá 

hiệu quả; tuy nhiên, nội dung yêu cầu học sinh "phân tích", "áp 

dụng", "hiểu" hoặc "ghi nhớ" thường thiếu phức tạp và sâu sắc. 

https://www.crossref.org/
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/


• Sử dụng các bài tập / bài báo nhỏ kết hợp với các công nghệ khác 

để cho phép chúng được viết trong giờ học, chẳng hạn như bài kiểm 

tra ReggieNet  hoặc Canvas hoặc lời nhắc trên Nearpod. 

• Xem xét các loại dự án đa phương thức, chẳng hạn như bản trình 

bày, video hoặc podcast. 

• Các dự án nhóm và / hoặc dựa trên khách hàng, nơi sinh viên phải 

cộng tác với nhau hoặc các thực thể bên ngoài. 

• Tư duy thiết kế và học tập dựa trên vấn đề là những quá trình quá 

phức tạp để các trình tạo nội dung AI có thể điều hướng hiệu quả. 

Phát triển trải nghiệm học tập sử dụng nội dung do AI 

tạo ra 

Làm cách nào để phát triển trải nghiệm học tập tích hợp việc sử dụng nội 

dung do AI tạo vào phương pháp sư phạm khóa học của tôi? 

• Sử dụng nội dung được tạo bởi dịch vụ tạo nội dung AI để phê bình 

và thảo luận của học sinh. Cung cấp cho sinh viên nội dung được tạo 

trên một nền tảng như ChatGPT (hoặc yêu cầu họ mang nội dung 

đến lớp) và yêu cầu họ đi sâu vào điểm mạnh và điểm yếu của nội 

dung được tạo ra. 

• Sử dụng nội dung được tạo bởi dịch vụ tạo nội dung AI làm "bản 

nháp đầu tiên" cho sinh viên. Cho phép học sinh mang bản nháp nội 

dung cho một bài báo hoặc bài tập đến lớp học được tạo bởi dịch vụ 

tạo nội dung AI. Yêu cầu họ sử dụng bản nháp này để sửa chữa, mở 

rộng và cải thiện bản nháp đầu tiên. 

• Khuyến khích học sinh sử dụng dịch vụ tạo nội dung AI như một 

phần của trải nghiệm học tập tích cực trong lớp học. Sử dụng các 

chiến lược như "ghép hình" (“jigsaw”) hoặc "chia sẻ theo cặp suy 

nghĩ" (“think-pair-share,”), sinh viên có thể được yêu cầu tìm hiểu về 

một chủ đề cụ thể trước tiên bằng cách sử dụng nội dung do AI tạo, 

sau đó kiểm tra thực tế nội dung đó, thêm vào đó và khám phá thông 

tin nguồn khác để tạo ra trải nghiệm học tập mở rộng sau đó được 

chia sẻ với các đồng nghiệp. 

https://prodev.illinoisstate.edu/technology/reggienet/handouts/tests/overview/
https://prodev.illinoisstate.edu/canvas/
https://prodev.illinoisstate.edu/technology/nearpod/
https://kpcrossacademy.org/techniques/jigsaw/
https://kpcrossacademy.org/techniques/think-pair-share/
https://kpcrossacademy.org/techniques/think-pair-share/


Chính sách của trường đại học 

Việc học sinh sử dụng tạo nội dung AI tương tác như thế nào với chính 

sách liêm chính học tập hiện có của Bang Illinois? Tôi phải làm gì nếu tôi 

nghi ngờ một sinh viên đã nộp bài làm không phải của họ? 

Chính sách liêm chính trong học tập của Quy tắc Ứng xử của Sinh viên có 

một số điều khoản sẽ áp dụng cho việc sử dụng trái phép bất kỳ tài nguyên 

hoặc dịch vụ nào không được ủy quyền hoặc thừa nhận với người hướng 

dẫn, bao gồm việc sử dụng trái phép các dịch vụ tạo nội dung AI. Điều này 

tương tự như cách các trường hợp sinh viên trả tiền cho các bài luận hoặc 

dựa vào kho lưu trữ bài kiểm tra / bài báo được duy trì bởi các đồng nghiệp 

sẽ được xem xét. Sử dụng các dịch vụ tạo nội dung AI để giải phương trình 

hoặc phát triển mã sẽ là những ví dụ về việc sử dụng hỗ trợ trái phép. Sử 

dụng chúng để tạo văn bản cho một bài tập bằng văn bản sẽ là đạo văn nếu 

nội dung đó không được trích dẫn là nội dung do AI tạo ra. 

Nếu bạn lo ngại rằng một sinh viên có thể đã sử dụng các dịch vụ tạo nội 

dung AI để nộp bài làm không phải do chính họ, bạn nên làm theo quy trình 

tương tự như bạn đã làm trong bất kỳ mối quan tâm liêm chính học tập nào 

khác. Quá trình đó được đặt ra bởi Hạnh kiểm của Học sinh và Trách 

nhiệm Cộng đồng (Student Conduct and Community Responsibilities). 

Ngôn ngữ giáo trình 

Loại ngôn ngữ giáo trình nào có thể thích hợp để giải quyết việc học sinh 

sử dụng trí tuệ nhân tạo trong lớp học của tôi? 

Trung tâm cung cấp ngôn ngữ giáo trình được đề xuất cho nhiều chủ đề 

khác nhau, bao gồm cả tính toàn vẹn trong học tập. Ngôn ngữ này có thể 

được thêm vào giáo trình khóa học của bạn và thảo luận với sinh viên của 

bạn vào những thời điểm thích hợp trong suốt học kỳ. Ngôn ngữ được đề 

xuất về tính liêm chính trong học tập đã được cập nhật vào tháng 1 năm 

2023 để bao gồm đề cập đến việc sử dụng nội dung được sản xuất thông 

qua các dịch vụ trí tuệ nhân tạo. 

https://deanofstudents.illinoisstate.edu/conduct/code/
https://deanofstudents.illinoisstate.edu/conduct/resolution/
https://deanofstudents.illinoisstate.edu/conduct/resolution/
https://prodev.illinoisstate.edu/pedagogy/syllabus/#tabs-accord-accordion23


Tài nguyên bổ sung 

Các tổ chức khác cũng đang xem xét tác động của những công nghệ mới 

này đối với việc học tập. 

• Cập nhật giáo trình khóa học của bạn cho ChatGPT 

• Phản hồi thực tế cho ChatGPT 

• Hướng dẫn ChatGPT Lib từ Thư viện SFCC 

• Chatbot AI: Ba phương pháp và bài tập 

• Tạo văn bản dựa trên AI và xây dựng xã hội của "Quyền tác giả gian lận" 

Tài liệu này được đăng tại trang web: Dữ liệu Phiên dịch. 

Các bạn có thể tham khảo nhiều tài liệu miễn phí do Lê Quang Văn thực 

hiện, tại: https://dulieuphiendich.com/ 

 

https://medium.com/@rwatkins_7167/updating-your-course-syllabus-for-chatgpt-965f4b57b003
https://www.montclair.edu/faculty-excellence/practical-responses-to-chat-gpt/
https://libraryhelp.sfcc.edu/Chat-GPT?fbclid=IwAR2TkZNvNSZSr4z6A_SUp24bn_cZrDlcwxTMdh7xK4GXWIMFQbfDQoUlVO0
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4300783
https://compositionstudiesjournal.files.wordpress.com/2022/07/anson.pdf

