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1. Đặt vấn đề 
Kể từ khi bảng xếp hạng đại học toàn cầu đầu tiên 

(bảng xếp hạng Đại học Giao thông Thượng Hải) được 
công bố năm 2003, xếp hạng đại học đã trở thành một 
trong những chủ đề nổi bật đối với thực tiễn quản trị và 
chiến lược đại học trên toàn thế giới. Từ năm 2003 đến 
nay, đã có rất nhiều bảng xếp hạng đại học toàn cầu ra 
đời sau bảng xếp hạng Đại học Giao thông Thượng Hải. 
Những bảng xếp hạng đại học toàn cầu có thể kể đến 
như THE, QS, Leiden hay Webometrics…. Xếp hạng 
đại học được xem vừa là phương tiện giúp các trường 
đại học có thể xem xét lại bản thân mình nhằm nâng 
cao chất lượng và hiệu quả hoạt động [1], lại vừa được 
xem là mục tiêu nhằm giúp các trường đại học nâng cao 
vị thế, hình ảnh đối với xã hội, chính phủ và người học 
[2], [3]. Bên cạnh các bảng xếp hạng đại học “truyền 
thống” thường hướng tới đánh giá toàn diện các khía 
cạnh trong hoạt động của trường đại học, không phân 
biệt quy mô/vùng miền/tuổi đời, gần đây, các tổ chức 
xếp hạng đại học bắt đầu có xu hướng công bố các bảng 
xếp hạng có tính chất đặc thù, ví dụ như xếp hạng theo 
vùng (theo châu lục), xếp hạng theo tuổi của trường đại 
học (ví dụ dưới 50 tuổi), xếp hạng theo chuyên ngành… 
Trong các bảng xếp hạng kể trên, có thể kể đến bảng 
xếp hạng THE Impact do Times Higher Education công 
bố lần đầu vào năm 2019. Sau ba năm hoạt động, bảng 
xếp hạng THE đã xếp hạng hơn 1200 đơn vị giáo dục 
đại học của 98 quốc gia trên toàn thế giới [4]. 

Bảng xếp hạng đại học thế giới Time Higher 
Education (THE) được công bố lần đầu tiên vào năm 
2010. Đến nay, THE đã trở thành một trong những bảng 
xếp hạng đại học phổ biến bên cạnh Bảng xếp hạng Đại 
học Giao thông Thượng Hải và Bảng xếp hạng Đại học 
QS. Bảng xếp hạng THE đánh giá hoạt động của các 
trường đại học trên thế giới dựa trên các tiêu chí về ba 
yếu tố: Nghiên cứu, giảng dạy và ảnh hưởng của các 
trường [4]. Đến năm 2019, THE lần đầu tiên giới thiệu 
bảng xếp hạng THE Impact với đánh giá các trường đại 
học theo các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp 
quốc trên bốn phương diện: Nghiên cứu, quản lí, giảng 
dạy và tiếp cận cộng đồng. 

Cùng với xu thế chung của thế giới, các trường đại 
học ở Đông Nam Á cũng bắt đầu quan tâm đến thứ hạng 
trong các bảng xếp hạng đại học trong những năm gần 
đây. Tuy mới ra mắt được ba năm, THE Impact đã thu 
hút được sự quan tâm của các trường đại học trong khu 
vực. Trong bảng xếp hạng mới nhất, đã có 72 trường 
đại học của các quốc gia Đông Nam Á tham gia xếp 
hạng. Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu là dữ liệu 
thứ cấp được thu thập từ bảng xếp hạng THE Impacts. 
Nghiên cứu sử dụng thống kê mô tả nhằm thể hiện đặc 
điểm của các trường đại học Đông Nam Á trong bảng 
xếp hạng THE như: Tổng số trường tham gia, số nước 
có các trường đại học tham gia vào bảng xếp hạng, vị 
trí của các trường đại học trên bảng xếp hạng theo câu 

TÓM TẮT: Bảng xếp hạng đại học THE Impact (Times Higher Education Impact 
Ranking) là bảng xếp hạng đại học mới được ra đời từ năm 2019 do THE 
công bố. Bảng xếp hạng hướng tới mục tiêu đánh giá những đóng góp của 
các trường đại học cho cộng đồng theo các mục tiêu phát triển bền vững của 
Liên Hợp quốc. Đến năm 2021, Bảng xếp hạng THE Impact đã kêu gọi được 
sự tham gia của hơn 1000 trường đại học trên thế giới. Trong bài viết này, tác 
giả khảo sát sự hiện diện của các trường đại học tại khu vực Đông Nam Á, 
bao gồm các nước: Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Phillipines, Việt Nam và 
Campuchia tại bảng xếp hạng này trong giai đoạn 2019-2021. Kết quả cho 
thấy, bảng xếp hạng này đã ngày càng thu hút được sự quan tâm của các 
trường đại học tại Đông Nam Á. Mặc dù vậy, trong các đại học thuộc khu vực 
tham gia vào bảng xếp hạng này, chỉ có rất ít các đại học có thứ hạng cao từ 
bảng xếp hạng đại học THE truyền thống. Bài viết đưa ra bức tranh sơ bộ về 
kết quả tham gia bảng xếp hạng THE Impact của các trường đại học Đông 
Nam Á, từ đó đưa ra các khuyến nghị cho các nhà hoạch định chính sách, các 
trường đại học và bản thân bảng xếp hạng THE Impact.

TỪ KHÓA: Bảng xếp hạng đại học, THE, THE Impact, Đông Nam Á, toàn cầu.  
 Nhận bài 21/4/2022  Nhận bài đã chỉnh sửa 26/5/2022  Duyệt đăng 15/10/2022.

DOI: https://doi.org/10.15625/2615-8957/12211013

Phan Thị Thanh Thảo



76 TẠP CHÍ KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

hỏi nghiên cứu. Nghiên cứu này tập trung trả lời những 
câu hỏi: Hiện trạng của các trường đại học Đông Nam 
Á trong bảng xếp hạng THE Impact? Những SDGs nào 
đang là trọng tâm phát triển của các trường đại học 
Đông Nam Á? Bên cạnh đó, bài viết cũng đưa ra một 
số khuyến nghị đối với các trường đại học ở Việt Nam 
khi tham gia vào bảng xếp hạng THE Impacts. 

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Mục tiêu phát triển bền vững và bảng xếp hạng THE 
Impact
Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc 

(United Nation’s Sustainable Development Goals) 
được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2012 trong Hội 
nghị Phát triển bền vững của Liên Hợp quốc (Rio+20) 
tại Rio de Janeiro, Brazil nhằm thay thế Mục tiêu phát 
triển Thiên niên kỉ kết thúc vào năm 2015 [5]. Mục tiêu 
phát triển bền vững chính thức được các quốc gia thành 
viên Liên Hợp quốc thông qua trong Chương trình nghị 
sự 2030 về Phát triển bền vững vào tháng 9 năm 2015. 
Mục tiêu phát triển bền vững bao gồm 17 mục tiêu bao 
phủ các vấn đề liên quan đến kinh tế, xã hội, môi trường 

hướng tới hòa bình và thịnh vượng trên toàn thế giới 
(xem Bảng 1).

Bảng xếp hạng THE Impact được kì vọng sẽ cung 
cấp một góc nhìn về đóng góp của các trường đại học 
hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của xã hội [7]. 
Mặc dù xem xét cả 17 mục tiêu phát triển bền vững 
nhưng bảng xếp hạng THE Impact chỉ lấy ba SDGs 
có điểm cao nhất bên cạnh SDGs 17 để đánh giá các 
trường đại học. SDGs 17 là tiêu chí bắt buộc trong hệ 
thống tính điểm của THE Impact khi đánh giá mức độ 
sẵn sàng tham gia thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền 
vững và chiếm tỉ trọng 22% trong ma trận xếp hạng. 
Mỗi SDGs còn lại có trong ma trận tính điểm sẽ chiếm 
26% tổng điểm. Tương tự như các bảng xếp hạng khác, 
THE Impact cũng có cơ chế điều chỉnh và chuẩn hóa 
nhằm đảm bảo tính công bằng trong quá trình xếp hạng 
khi đánh giá các trường đại học.

Vào năm 2019, bảng xếp hạng THE Impact xếp 
hạng hơn 600 trường đại học trên toàn thế giới, con 
số này trong năm tiếp theo là 768 trường đại học từ 
85 quốc gia. Trong năm 2021, đã có 11118 trường đại 
học từ 94 quốc gia tham gia vào bảng xếp hạng. Nga 

Bảng 1: Các mục tiêu phát triển bền vững và tiêu chí chính của bảng xếp hạng THE Impact

Mục tiêu phát 
triển bền vững

Mục tiêu chính Các tiêu chí của bảng xếp hạng THE Impact

1 Xóa nghèo Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở tất cả 
mọi nơi.

- Các nghiên cứu về nghèo.
- Tỉ lệ sinh viên nghèo được nhận hỗ trợ tài chính. 
- Các chương trình xóa nghèo đói của trường đại học.
- Các chương trình hỗ trợ cộng đồng xóa nghèo.

2 Không còn nạn 
đói

Kết thúc nạn đói, đạt được an toàn thực 
phẩm, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy 
phát triển nông nghiệp bền vững.

- Các nghiên cứu về nạn đói.
- Lượng rác thải thực phẩm trong khuôn viên trường.
- Số lượng sinh viên gặp vấn đề về lương thực.
 - Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp ngành nông nghiệp và thủy sản bao gồm các 
khía cạnh bền vững.
- Hoạt động hỗ trợ chương trình xóa đói quốc gia.

3 Sức khỏe và 
cuộc sống tốt

Đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và thúc 
đẩy hạnh phúc cho mọi lứa tuổi.

- Các nghiên cứu về sức khỏe và cuộc sống tốt.
- Số lượng sinh viên tốt nghiệp các chương trình về sức khỏe.
- Hoạt động hợp tác và dịch vụ liên quan đến sức khỏe.

4 Giáo dục có 
chất lượng

Đảm bảo Giáo dục có chất lượng, bao 
trùm và công bằng, đồng thời thúc đẩy cơ 
hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

- Nghiên cứu về giáo dục suốt đời (LLL) và giáo dục đầu đời.
- Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có trình độ giảng dạy.
- Hoạt động hỗ trợ giáo dục suốt đời.
- Tỉ lệ sinh viên đầu tiên của gia đình (dòng tộc) học tập tại trường.

5 Bình đẳng giới Đạt được bình đẳng giới và trao quyền 
cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái.

- Nghiên cứu về bình đẳng giới.
- Tỉ lệ sinh viên nữ đầu tiên của gia đình (dòng tộc) học tập tại trường.
- Các biện pháp hỗ trợ nữ giới tiếp cận giáo dục đại học.
- Tỉ lệ giảng viên, quản lí cao cấp của trường là nữ giới.
- Tỉ lệ sinh viên nữ tốt nghiệp.
- Hoạt động hỗ trợ nữ giới phát triển nghề nghiệp.

6 Nước sạch và 
vệ sinh

Đảm bảo quyền được có nước sạch và 
vệ sinh môi trường cho tất cả mọi người.

- Các nghiên cứu về nước.
- Nhu cầu nước trung bình trên mỗi người.
- Quản lí và sử dụng nước.
- Tái sử dụng nước.
- Hỗ trợ cộng đồng trong quản lí và sử dụng nước.
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Mục tiêu phát 
triển bền vững

Mục tiêu chính Các tiêu chí của bảng xếp hạng THE Impact

7 Năng lượng 
sạch với giá 
thành hợp lí

Đảm bảo quyền tiếp cận năng lượng với 
giá cả phải chăng, đáng tin cậy, bền vững 
và hiện đại cho tất cả mọi người.

- Nghiên cứu về năng lượng sạch.
- Các biện pháp hướng tới năng lượng sạch với giá cả hợp lí.
- Cường độ sử dụng năng lượng.
- Hỗ trợ cộng đồng sử dụng năng lượng hợp lí và tiếp cận năng lượng sạch.

8 Công việc tốt 
và tăng trưởng 
kinh tế

Khuyến khích tăng trưởng kinh tế bền 
vững, bao trùm, liên tục; tạo việc làm đầy 
đủ, năng suất và việc làm tốt, thỏa đáng 
cho mọi người.

- Nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế và việc làm.
- Thực hành tiêu chuẩn công việc tốt.
- Mức chi trung bình cho mỗi nhân viên.
- Tỉ lệ sinh viên tham gia làm việc tại trường.
- Tỉ lệ nhân viên có hợp đồng dài hạn.

9 Công nghiệp, 
sáng tạo và 
phát triển hạ 
tầng

Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng 
chống chịu, thúc đẩy công nghiệp hóa 
bao trùm và bền vững, thúc đẩy đổi mới.

- Nghiên cứu về công nghiệp, sáng tạo và phát triển hạ tầng.
- Số lượng bằng sáng chế trích dẫn nghiên cứu của trường.
- Số lượng công ti khởi nghiệp của trường hoạt động trong vòng ba năm 
trở lại đây.
- Thu nhập từ hoạt động kinh doanh và dịch vụ nghiên cứu khoa học.

10 Giảm bất bình 
đẳng

Giảm bất bình đẳng trong và giữa các 
quốc gia.

- Nghiên cứu về bất bình đẳng.
- Tỉ lệ sinh viên đầu tiên của gia đình (gia đình hạt nhân) học tập tại 
trường.
- Tỉ lệ sinh viên đến từ các quốc gia đang phát triển.
- Tỉ lệ sinh viên khuyết tật.
- Tỉ lệ nhân viên khuyết tật.
- Các biện pháp chống phân biệt đối xử.

11 Các thành phố 
và cộng đồng 
bền vững

Làm cho các thành phố và khu định cư 
của con người dành cho tất cả, an toàn, 
có khả năng chống chịu và bền vững.

- Nghiên cứu về các thành phố và cộng đồng bền vững.
- Hỗ trợ nghệ thuật và di sản.
- Các khoản chi cho nghệ thuật và di sản.
- Thực hành bền vững.

12 Tiêu thụ và sản 
xuất có trách 
nhiệm

Đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu dùng 
bền vững

- Nghiên cứu về tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm.
- Các biện pháp hỗ trợ tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm.
- Tỉ lệ tái chế rác thải.
- Các báo cáo khoa học về tính bền vững.

13 Hành động vì 
khí hậu

Hành động khẩn cấp để chống biến đổi 
khí hậu và tác động của nó.

- Các nghiên cứu về khí hậu.
- Sử dụng năng lượng phát thải thấp.
- Các chương trình hỗ trợ giáo dục môi trường.
- Cam kết trung hòa cacbon.

14 Tài nguyên và 
môi trường biển

Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, 
biển và nguồn lợi biển để phát triển bền 
vững.

- Nghiên cứu về tài nguyên và môi trường biển.
- Hoạt động giáo dục hỗ trợ hệ sinh thái biển.
- Hành động hỗ trợ hệ sinh thái biển.
- Xử lí chất thải nhạy cảm với nước
- Bảo tồn hệ sinh thái địa phương.

15 Tài nguyên và 
môi trường trên 
đất liền

Bảo vệ, khôi phục và thúc đẩy sử dụng 
bền vững các hệ sinh thái trên cạn, quản 
lí rừng bền vững, chống sa mạc hóa, ngăn 
chặn và đảo ngược suy thoái đất và ngăn 
chặn mất đa dạng sinh học.

- Nghiên cứu về tài nguyên và môi trường trên đất liền.
- Hoạt động giáo dục hỗ trợ hệ sinh thái trên đất liền.
- Hành động hỗ trợ hệ sinh thái trên đất liền.
- Xử lí chất thải nhạy cảm với đất.

16 Hòa bình, công 
lí và các thể 
chế mạnh mẽ

Thúc đẩy các xã hội hòa bình và hòa nhập 
để phát triển bền vững, cung cấp quyền 
tiếp cận công lí cho tất cả mọi người và 
xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách 
nhiệm và bao trùm ở tất cả các cấp.

- Nghiên cứu về hòa bình, công lí và các thể chế mạnh mẽ.
- Các biện pháp quản trị đại học.
- Hợp tác với chính phủ.
- Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp ngành luật và thi hành án dân sự.

17 Quan hệ đối tác 
vì các mục tiêu

Tăng cường phương thức thực hiện và 
thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển 
bền vững.

- Hợp tác nghiên cứu vì các mục tiêu phát triển bền vững.
- Tỉ lệ nghiên cứu có đồng tác giả đến từ các quốc gia có thu nhập thấp 
hoặc trung bình.
- Các báo cáo về SDGs.
- Giáo dục về SDGs.

(Nguồn: [5], [6])
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và Nhật Bản là hai quốc gia có nhiều trường đại học 
tham gia vào bảng xếp hạng THE Impact nhất với 75 
và 73 trường. Năm trường đại học đứng đầu bảng xếp 
hạng vào 2021 là: Đại học Manchester (Anh), Đại học 
Sydney (Úc), Đại học RMIT (Úc), Đại học La Trobe 
(Úc), Đại học Queen (Canada). Đồng hạng 5 còn có 
Đại học Aalborg của Đan Mạch. Bảng 2 so sánh thứ 
hạng của nhóm năm trường đứng đầu bảng xếp hạng 
THE Impact trong bảng xếp hạng THE. Có sự khác biệt 
lớn về thứ hạng của các trường đại học trong hai bảng 
xếp hạng của Time Higher Education. Hai trường đại 
học đứng đầu trong bảng xếp hạng THE Impact chỉ giữ 
vị trí thứ 51 trong bảng xếp hạng đại học truyền thống 
của THE. Các trường đại học còn lại trong top 5 của 
bảng xếp hạng Impact đều không nằm trong top 100 
các trường đại học hàng đầu của bảng xếp hạng THE 
truyền thống. Ngược lại, trong số năm trường đại học 
đứng đầu bảng xếp hạng THE truyền thống, chỉ có Viện 
Công nghệ Massachusetts tham gia vào bảng xếp hạng 
THE Impact và đứng ở vị trí thứ 76. Nguyên nhân có 
thể đến từ sự khác biệt đáng kể trong phương pháp xếp 
hạng của hai bảng xếp hạng. 

Bảng 2: Thứ hạng của 5 trường đại học đứng đầu bảng xếp 
hạng THE Impact trong bảng xếp hạng THE

Thứ hạng trên 
bảng xếp hạng  
THE Impact 2021

Thứ hạng trên 
bảng xếp hạng 
THE 2021

Đại học Manchester 1 51

Đại học Sydney 2 51

Đại học RMIT 3 301-350

Đại học La Trobe 4 201-250

Đại học Queen 5 251-300

Đại học Aalborg 5 201-250

(Nguồn: [8], [9])

2.2. Sự tham gia của các trường đại học tại khu vực Đông 
Nam Á 
Hình 1 mô tả số lượng các trường tại khu vực Đông 

Nam Á tham gia vào bảng xếp hạng THE Impact từ năm 
2019 đến năm 2021. Vào năm 2019, có 05 quốc gia tại 
khu vực có các trường đại học tham gia vào bảng xếp 
hạng THE Impact với 25 trường. Con số này vào năm 
2021 là 06 quốc gia với 72 trường đại học tham gia vào 
bảng xếp hạng THE Impact. Singapore, Lào, Myanmar 
và Đông Timor là các quốc gia chưa có đại diện nào 
tham gia vào bảng xếp hạng này. Trong số 06 quốc gia 
tham gia, Thái Lan là quốc gia có số lượng trường đại 
học được xếp hạng nhiều nhất với 25 trường, chiếm tỉ 
lệ 34%, tiếp theo đó là Malaysia với 19 trường đại học, 

chiếm tỉ lệ 26% và Indonesia với 18 trường, chiếm tỉ lệ 
25%. 03 quốc gia này chiếm 85% tổng số các trường 
đại học tại khu vực Đông Nam Á tham gia vào bảng 
xếp hạng THE Impact. Các quốc gia còn lại bao gồm 
Việt Nam, Philippines và Campuchia chỉ chiếm tỉ trọng 
15% tổng số các trường có tham gia vào THE Impact. 

(Nguồn: [8], [9])
Hình 1: Số lượng các trường đại học Đông Nam Á tham 
gia vào THE Impact theo quốc gia qua từng năm 

2.3. Hiện trạng của các trường đại học Đông Nam Á trong 
bảng xếp hạng THE Impact
Hình 2 mô tả vị trí của các trường đại học Đông Nam 

Á trong bảng xếp hạng THE Impact theo từng năm. 
Dễ dàng nhận thấy, các trường đại học trong khu vực 
Đông Nam Á chủ yếu nằm ở phần dưới bảng xếp hạng. 
Tuy nhiên, một số trường đại học trong khu vực đã lọt 
vào top 50 của bảng xếp hạng. Năm 2019, trong số 25 
trường đại học tham gia, chỉ có một trường nằm trong 
top 50 của bảng xếp hạng là Trường Đại học Sains 
Malaysia (xếp hạng 49) chiếm tỉ lệ 4% và có 10 trường 
nằm ở vị trí 301 trở lên (chiếm tỉ lệ 40%). Đến 2020, 
Trường Đại học Indonesia là trường đại học duy nhất 
trong khu vực Đông Nam Á nằm trong top 50 (xếp hạng 
47). Trường Đại học Sains Malaysia tụt xuống hạng 65 
trong bảng xếp hạng. Có tổng số 31 trường đại học nằm 
ở vị trí 301 trở lên (chiếm tỉ lệ 67%). Vào năm 2021, đã 
có 02 trường đại học trong khu vực Đông Nam Á nằm 
trong top 50 trường Đại học của bảng xếp hạng THE 
Impact là Trường Đại học Chulalongkorn của Thái Lan 
và Trường Đại học Sains Malaysia của Malaysia lần 
lượt ở vị trí 23 và 39. Đại học Chalalongkorn cũng là 
trường đại học của quốc gia đang phát triển có vị trí cao 
nhất trong bảng xếp hạng. Trường Đại học Indonesia 
tụt xuống vị trí 85 trong bảng xếp hạng. Trong tổng 
số 72 trường đại học Đông Nam Á được xếp hạng vào 
năm 2021, chỉ có 24 trường đại học có vị trí nằm trong 
top 300 (chiếm tỉ lệ 33%) và có 68 trường đại học xếp 
hạng từ 301 trở lên (chiếm tỉ lệ 67%).

Đối với các trường đại học Việt Nam, Trường Đại học 
Tôn Đức Thắng là trường đại học đầu tiên tham gia vào 
bảng xếp hạng và nằm trong nhóm 101 - 200 của bảng 
xếp hạng. Vào năm 2020, Trường Đại học Tôn Đức 
Thắng và Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội nằm trong 
nhóm 301-400 các trường đại học trong bảng xếp hạng 
THE Impact. Đến năm 2021, đã có 4 trường đại học của 
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Việt Nam tham gia vào bảng xếp hạng này. Trường Đại 
học Tôn Đức Thắng vẫn là trường đại học có vị trí cao 
nhất trong số các trường đại học của Việt Nam khi nằm 
trong nhóm 401- 600. Đại học Quốc gia Hà Nội cũng 
nằm trong nhóm 401-600 của các trường đại học được 
xếp hạng trong lần đầu tiên tham gia. Trường Đại học 
Bách khoa Hà Nội tụt xuống nhóm 601- 800 của bảng 
xếp hạng trong năm 2021, trong khi đó Trường Đại học 
Phenikaa nằm trong nhóm 801-1000 của bảng xếp hạng. 

Hình 2: Vị trí các trường đại học Đông Nam Á trong 
bảng xếp hạng THE Impact (Nguồn: [8], [9])

2.4. Các mục tiêu phát triển bền vững được các trường đại 
học Đông Nam Á tập trung phát triển
Bên cạnh SDGs 17 là chỉ số quan trọng nhất của 

bảng xếp hạng THE Impact. Các mục tiêu phát triển 
bền vững còn lại đều được đánh giá và cho điểm trước 
khi lựa chọn ba mục tiêu có số điểm cao nhất cho bảng 
xếp hạng. Nội dung này sẽ phân tích những mục tiêu 
phát triển bền vững đang được các trường đại học Đông 
Nam Á trong bảng xếp hạng tập trung phát triển. Hình 
3 mô tả sự quan tâm của các trường đại học Đông Nam 
Á vào các mục tiêu phát triển bền vững. Mục tiêu phát 
triển bền vững số 3 “sức khỏe và cuộc sống tốt” đang 
được nhiều trường đại học Đông Nam Á chú trọng (25 
trường, chiếm tỉ lệ 34,72%), tiếp theo đó là mục tiêu 
phát triển bền vững số 1 “xóa nghèo” và mục tiêu bền 
vững số 4 “giáo dục có chất lượng” (22 trường, chiếm 
tỉ lệ 30.55%). Mục tiêu bền vững số 10 “giảm bất bình 
đẳng” là mục tiêu ít được các trường đại học Đông Nam 
Á trong bảng xếp hạng đóng góp (chỉ có hai trường 
trong bảng xếp hạng, đóng góp đáng kể cho mục tiêu 
này, chiếm tỉ lệ 2,77%). Có ba trường đại học Đông 
Nam Á trong bảng xếp hạng (chiếm tỉ lệ 4,17%) đóng 
góp đáng kể cho mục tiêu phát triển bền vững số 13 
“Hành động vì khí hậu”. 

Đông Nam Á là khu vực đóng vai trò quan trọng 
trong nền kinh tế thế giới trong những năm vừa qua. 
Không chỉ là khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, 
khu vực Đông Nam Á còn đóng góp nguồn nhân lực 
đáng kể thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế thế giới 
[10], [11]. Kinh tế phát triển nhanh chóng đã giúp nâng 
cao thu nhập của người dân. Tuy nhiên, nền kinh tế tăng 
trưởng nóng cũng gây ra những tác động nghiêm trọng 
đến môi trường, tạo ra những vấn đề xã hội như gia tăng 

bất bình đẳng, di cư quy mô lớn ảnh hưởng đến chất 
lượng cuộc sống [12], [13]. 

Chính phủ các quốc gia Đông Nam Á với kì vọng 
phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển 
kinh tế, gia tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc 
sống đã tập trung đầu tư vào giáo dục, đào tạo thông 
qua các chính sách khuyến khích học tập suốt đời [14], 
[15], [16]. Các trường đại học cùng với chính sách phát 
triển giáo dục của Chính phủ đã tập trung nghiên cứu, 
phát triển hoạt động giáo dục suốt đời gắn liền với Mục 
tiêu phát triển bền vững số 4 [17], [18]. 

Hình 3: Các mục tiêu phát triển bền vững được các 
trường đại học Đông Nam Á tập trung phát triển trong 
năm 2021

3. Kết luận 
Bảng xếp hạng THE Impact là bảng xếp hạng đại học 

đầu tiên trên thế giới xếp hạng các trường đại học theo 
các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc. 
Chỉ trong vòng ba năm xuất hiện, bảng xếp hạng THE 
đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều trường đại học 
trên thế giới. Không chỉ đánh giá các trường đại học 
trên khía cạnh nghiên cứu và giảng dạy, THE Impact 
còn đánh giá những đóng góp của các trường đại học 
đến cộng đồng thông qua những hoạt động hỗ trợ cộng 
đồng đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Tuy nhên, 
THE Impact vẫn chưa thu hút được những trường đại 
học có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng truyền thống. 
Trong nhóm 05 trường đại học đứng đầu bảng xếp hạng 
THE truyền thống, chỉ có Viện Khoa học và Công nghệ 
Massachussets tham gia vào bảng xếp hạng THE Impact 
và xếp ở vị trí khiêm tốn là 76. Các trường đại học của 
các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á bắt đầu tham 
gia vào bảng xếp hạng THE Impact từ năm đầu tiên và 
ngày càng có bước tiến đáng kể trong bảng xếp hạng. 
Trong bảng xếp hạng mới nhất, Đông Nam Á đã có 
72 trường đại học trong khu vực tham gia bảng xếp 
hạng và có hai trường nằm trong nhóm 50 trường dẫn 
đầu là Trường Đại học Chulalongkorn của Thái Lan và 
Trường Đại học Sains Malaysia của Malaysia lần lượt 
ở vị trí 23 và 39. Tuy nhiên, các trường đại học còn lại 
đều ở vị trí khá thấp trong bảng xếp hạng. Bên cạnh các 
quốc gia Lào, Đông Timor và Brunei, Singapore cũng 
chưa có đại diện nào tham gia vào bảng xếp hạng. Để 
bảng xếp hạng THE Impact có tác động lớn hơn nữa mà 
không chỉ là công cụ quảng bá, các trường đại học cần 
áp dụng và triển khai những hoạt động thúc đẩy phát 
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triển bền vững đến tận các chương trình đào tạo. 
Các trường đại học cần có sự kết hợp chặt chẽ với 

Chính phủ các nước và các tổ chức xã hội, các tổ chức 

quốc tế nhằm phát triển các mục tiêu phát triển bền 
vững theo lộ trình đã được chính phủ các nước trong 
khu vực đề ra. 
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