รายงานประจำำ�ปีี 2563

มููลนิิธิิเทมาเสกมีีเป้้าหมายที่่�จะลดช่่องว่่าง อุุปสรรค และเติิมเต็็ม
ความต้้องการในสัังคม ด้้วยความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรของเรา เราใส่่ใจต่่อ
ความซัับซ้้อนของปััญหาที่่�ซ่่อนเร้้นอยู่่� เพื่่�อร่่วมกัันสร้้างทางออกที่่�ก่่อเกิิด
การเปลี่่�ยนแปลงและสร้้างสรรค์์เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต
ในปีีที่่�ผ่่านมา งบประมาณกว่่า $84 ล้้านได้้ใช้้เพื่่�อการตระเตรีียมโครงการ
156 โครงการ สร้้างแรงบัันดาลใจและการเปลี่่�ยนแปลงต่่อผู้้�รัับผลประโยชน์์
ผู้้�เข้้าร่่วม และพัันธมิิตรกว่่า 32,000 รายในสิิงคโปร์์ เอเชีีย และทั่่�วโลก
ในโลกที่่�การร่่วมมืือและการเข้้าถึึงมีีมากขึ้้�นกว่่าเดิิม มููลนิิธิิเทมาเสกได้้
ทำำ�ให้้ประจัักษ์์ถึึงความสำำ�คััญของการส่่งเสริิมการแลกเปลี่่�ยนระหว่่าง
ประเทศและสร้้างความสามารถระดัับภููมิิภาค
เราสร้้างโอกาสในการสร้้างเครืือข่่ายเชื่่�อมโยงและส่่งเสริิมความร่่วมมืือ
ระหว่่างประเทศ ไม่่เท่่านั้้�น ความทุ่่�มเทของเรายัังพััฒนาขีีดความสามารถ
และศัักยภาพในบริิการด้้านสุุขภาพ การศึึกษา การบริิหารจััดการ
สาธารณะ การบริิหารจััดการชุุมชนเมืือง และการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิ

สารบััญ
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พัันธมิิตรและเครืือข่่ายนอกสิิงคโปร์์
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การรัับมืือการระบาด COVID-19 ในต่่างประเทศ
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การแลกเปลี่่�ยนระหว่่างประเทศและการสร้้างเครืือข่่าย
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การเตรีียมพร้้อมรัับมืือภััยพิิบััติิ
01

พัันธมิิตรและเครืือข่่ายนอกสิิงคโปร์์

จำำ�นวนโครงการทั้้�งหมด

โครงการในต่่างประเทศของเราเป็็นส่่วนสำำ�คััญของการทำำ�งานของมููลนิิธิิเทมาเสก
ด้้วยความร่่วมมืือผููกสััมพัันธ์์กัับพัันธมิิตรประเทศทั้้�งในและนอกภููมิิภาค
ทำำ�ให้้เราเติิบโตและเรีียนรู้้�ซึ่่�งกัันและกัันผ่่านโครงการความร่่วมมืือต่่างๆ
นี่่�คืือโครงการที่่�โดดเด่่นจากความร่่วมมืือระดัับสากล

จำ�นวนสะสม*

ปีงบประมาณ 62/63

#

156

1,107

จำำ�นวนโครงการทั้้�งหมด(ในภููมิิภาค)

จำำ�นวนผู้้�ได้้รัับผลประโยชน์์โดยตรงและผู้้�เข้้าร่่วมโครงการของเราทั้้�งหมด
จำ�นวนสะสม*

จำำ�นวนสะสม*

ปีงบประมาณ 62/63

#

32,000

129,000
โครงการสััญจรอื่่�นๆ

ปีงบประมาณ 62/63

#

1.24 ล้้าน

ปีีงบประมาณ 62/63

#

> 50

> 500

ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการโดยตรงทั้้�งหมด(ในภููมิิภาค)
จำำ�นวนสะสม*

เรายัังได้้เข้้าถึึงกลุ่่�มผู้้�นำำ� ผู้้�เข้้าร่่วม ผู้้�ได้้รัับผลประโยชน์์ และชุุมชนอื่่�นๆ
ผ่่านการจััดเวิิร์์กชอปแลกเปลี่่�ยนความรู้้�และโครงการสััญจรสาธารณะต่่างๆ

จำำ�นวนสะสม*

155,000

> 49,000

มองไม่่เห็็น

จำำ�นวนสะสม

ปีงบประมาณ 62/63

#

$84 ล้้าน

$791 ล้้าน
เงิินสมทบทุุน

ตั้้�งแต่่ 2553
ที่่�ได้้รัับเงิินสนัับสนุุน

นวััตกรรม
เพื่่�อความยั่่�งยืืน

31
รวมเป็็นเงิินทุุนสะสม

จากมููลค่่าทุุน $34 ล้้าน
งอกเงยอีีก

6x

$236 ล้้าน

ของเงิินสมทบทุุน

ปีีงบประมาณ 2550/51 – ปีีงบประมาณ 2562/63
1 เมษายน 2562 – 31 มีีนาคม 2563

ปีีงบประมาณ 62/63

#

> 6,700

มููลค่่าการลงทุุนทั้้�งหมด ( ในภููมิิภาค)
จำำ�นวนสะสม*

ปีีงบประมาณ 62/63

> $236 ล้้าน

> $23.7 ล้้าน

#

รายชื่่�อประเทศ
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
บรููไนดารุุสซาลาม
กััมพููชา อิินโดนีีเซีีย
สปป.ลาว มาเลเซีีย
เมีียนมา ฟิิลิิปปิินส์์
ไทย ติิมอร์์-เลสเต
เวีียดนาม

เอเชีียใต้้
บัังกลาเทศ ภููฏาน อิินเดีีย มััลดีีฟส์์ เนปาล
ปากีีสถาน ศรีีลัังกา
เอเชีียกลางและตะวัันตก
จอร์์แดน คาซััคสถาน
ดิินแดนปาเลสไตน์์

เอเชีียเหนืือ
จีีน มองโกเลีีย

แอฟริิกา
รวัันดา
ปีีงบประมาณ 2550/51 – ปีีงบประมาณ 2562/63
1 เมษายน 2562 – 31 มีีนาคม 2563

*

*

#

02

> 6,800

โครงการสััญจรอื่่น� ๆ(ในภููมิภิ าค)

> 244,000
ได้้รัับเงิินสนัับสนุุนทั้้�งสิ้้�น

ปีีงบประมาณ 62/63

#

จำำ�นวนสะสม*

*

รายงานประจำำ�ปีี 2563

ตััวเลขสำำ�คััญ

#

03

รายงานประจำำ�ปีี 2563

โครงการในนานาประเทศ

มองไม่่เห็็น

เมื่่�อวิิกฤติิ COVID-19 ดำำ�เนิินต่่อไป เราตระหนัักว่่าชุุมชนโลกต้้อง
พร้้อมรัับมืือเพื่่�อให้้ชุมช
ุ นของเราปลอดภััย ด้้วยการยืืนหยััดเคีียงข้้าง
สหายและพัันธมิิตรต่่างประเทศ มููลนิิธิิเทมาเสกได้้ร่่วมแก้้ปััญหา
ในเชิิงป้้องกััน สนัับสนุุนการวิินิิจฉััยและการรัักษา
เพื่่�อช่่วยให้้ชุุมชนในต่่างประเทศปลอดภััย

ผนึึกกำำ�ลัังเพื่่�อเสริิมสร้้างชุุมชน
ความกล้้าหาญยามเผชิิญความทุุกข์์ร้อ้ น
คืือสิ่่�งที่่�สิิงคโปร์์สะท้้อนให้้เห็็นเสมอมาในยามวิิกฤติิ

วิิกฤติิสุุขภาพนี้้�เป็็นการปลุุกความกล้้าหาญ
ซึ่่�งประชาชาติิต่า่ งขานรัับ

เช่่นเดีียวกัับครั้้�งนี้้�

การเผชิิญหน้้าไวรััสที่่�คุุกคาม ทำำ�ให้้บรรดาบุุคคล
ครอบครััว อาสาสมััคร รวมกัันเป็็นหนึ่่�ง

� ้นปีี 2020
เมื่่�อ COVID-19 เริ่่�มระบาดเมื่่อต้
ผู้้�บุุกรุุกล่่องหนนี้้�ก่่อภััยคุุกคามอย่่างมหัันต์์ต่่อ
สิิงคโปร์์

มููลนิิธิิเทมาเสกได้้สนัับสนุุนโครงการต่่างๆ
เพื่่�อปกป้้องชุุมชนในสิิงคโปร์์และประเทศต่่างๆ
ทั่่�วโลกให้้ปลอดภััย

แต่่เราไม่่ครั่่�นคร้้าม เรายืืนหยััดประจัันความท้้าทาย
นี้้�ด้้วยความกลมเกลีียวในฐานะคนชาติิเดีียวกััน

โครงการเหล่่านี้้�เกิิดขึ้้�นได้้ด้้วยความทุ่่�มเทและการ
สนัับสนุุนจากพัันธมิิตรที่่�อยู่่�เคีียงข้้างเรา

04

ความกล้้าหาญ
ก้้าวข้้ามพรมแดน

อุุปกรณ์์ทำำ�ความสะอาดมืือและ
อุุปกรณ์์จำำ�เป็็นทางการแพทย์์
ถููกจััดส่่งไปบาตััม อิินโดนีีเซีีย

ผลดำำ�เนิินโครงการสััญจรในต่่างประเทศ ได้้แก่่

ส่่วนหนึ่่�งของ

มากกว่่า

35

520,000

ประเทศและ
ดิินแดน

การทดสอบ

COVID-19

> 10
เครื่่�อง Polymerase
Chain Reaction (PCR)
ที่่�ใช้้ในการวิินิิจฉััย

กว่่า

3,000

อุุปกรณ์์ป้้องกัันส่่วนบุุคคล
ประกอบด้้วย

เครื่่�องช่่วยหายใจ
ออกซิิเจน
และอุุปกรณ์์ช่่วย
ถ่่ายเทอากาศ

หน้้ากาก
อนามััย

05

> 2.3 ล้้าน

> 120,000
ลิิตร ของน้ำำ�� ยาทำำ�ความ
สะอาดมืือทั้้�งในรููปแบบเข้้ม
ข้้นและพร้้อมใช้้
ข้้อมููลเมื่่อ� 31 ส.ค. 2563

รายงานประจำำ�ปีี 2563

สู้้�ภััย COVID-19 นอกพรมแดน
เราร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรในต่่างประเทศเพื่่�อร่่วมกัันรัับมืือการระบาดที่่�แสนท้้าทาย
ด้้วยเป้้าหมายเดีียวกัันคืือการดููแลชุุมชนของเราให้้ปลอดภััย มููลนิิธิิเทมาเสกผนึึก
กำำ�ลัังกัับองค์์กรภาครััฐและเอกชนในการจััดส่่งอุุปกรณ์์การแพทย์์ที่่�จำ�ำ เป็็นรวมทั้้�ง
ชุุดทดสอบไปยัังโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่่างๆ อีีกทั้้�งแจกจ่่ายหน้้ากาก
อนามััยและอุุปกรณ์์ทำำ�ความสะอาดมืือให้้บุุคลากรในด่่านหน้้าและ
ผู้้�เกี่่�ยวข้้องด้้านการแพทย์์

เจ้้าหน้้าที่่�ห้อ้ งปฏิิบััติิการในซาบาห์์ มาเลเซีีย
กำำ�ลัังบรรจุุชุุดทดสอบ COVID-19
มองโกเลีีย

คาซััคสถาน

อุุซเบกิิสถาน
เนปาล

อิิตาลีี

ในช่่วงเวลาอัันยากลำำ�บากนี้้�
หลายชุุมชนมีีความต้้องการทรััพยากร
ด้้านการแพทย์์และมนุุษยธรรมอย่่างเร่่งด่่วน

มองไม่่เห็็น

จีีน

ยููเครน

สหราชอาณาจัักร

อิิหร่่าน

ดิินแดนปาเลสไตน์์

จอร์์แดน

จากการร่่วมมืือกัับสายการบิินสิิงคโปร์์แอร์์ไลน์์
และโครงการอาหารโลก
มููลนิิธิิเทมาเสก ได้้สนัับสนุุน
ชุุดยัังชีีพสู่่�ชุุมชนที่่�เดืือดร้้อน
โดยเฉพาะในทวีีปเอเชีีย

ปากีีสถาน

อิินเดีีย

สปป. ลาว

เมีียนมา
ไทย

เวีียดนาม
กััมพููชา

ฟิิลิิปปิินส์์

ศรีีลัังกา
เอธิิโอเปีีย

กานา

มอบเครื่่�องผลิิตออกซิิเจนให้้ Dr Aman Rabu (ซ้้าย)
ผู้้�อำำ�นวยการกรมสุุขภาพ รััฐยะโฮร์์

บรููไนดารุุสซาลาม

มาเลเซีีย

โมร็็อกโก

โกตดิิวััวร์์

ภููฏาน
บัังกลาเทศ

มััลดีีฟส์์

อิินโดนีีเซีีย

สิิงคโปร์์

โตโก เบนิิน
กาบอง

นิิวซีีแลนด์์

เอลซััลวาดอร์์
บราซิิล

Dr Syarif Fasha (ซ้้าย) นายกเทศมนตรีีเมืืองจััมบีี

อิินโดนีีเซีีย กำำ�ลัังตรวจดููเครื่่�อง BiPAP
สำำ�หรัับใช้้รัักษาผู้้�ป่่วย COVID-19

แอฟริิกาใต้้
เปรูู

ชิิลีี

ฯพณฯ ท่่าน Mahmoud Hmoud (ขวาสุุด) เอกอััครราชทููตจอร์์แดนประจำำ�
ประเทศสิิงคโปร์์ และลููกเรืือประจำำ�เที่่�ยวบิินจััดส่่งชุุดทดสอบไปกรุุงอััมมาน
06

Shri Ashwini Choubey (ซ้้าย) รััฐมนตรีีกระทรวงสุุขภาพและสวััสดิิภาพครอบครััว อิินเดีีย
รัับมอบเครื่่อ� งผลิิตออกซิิเจนสำำ�หรัับใช้้ในศููนย์์ดููแลผู้้�ป่่วย COVID-19 ในพื้้�นที่่�ต่่างๆ ของประเทศอิินเดีีย
07

การสร้้างชุุมชนในเอเชีียและนานาชาติิ
จากการร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรและเครืือข่่ายในประเทศเจ้้าภาพ โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญจากสถาบัันต่่างๆ
และเงิินสนัับสนุุนจากมููลนิิธิิเทมาเสก โครงการของเราสรรสร้้างหลอมรวมความเป็็นผู้้�นำำ�
ความทุ่่�มเท และทรััพยากรอัันมีีค่่าจากประชาคมประเทศเจ้้าภาพ
พััฒนาทรััพยากรบุุคคลและสัังคมทั้้�งในและนอกภููมิิภาค งานของเราได้้สนัับสนุุนให้้
ผู้้�นำำ�ชุุมชนต่่างๆ มีีส่่วนร่่วมเป็็นเจ้้าของโครงการ เราอุุตสาหะที่่�จะสร้้างผลลััพธ์์ที่�่
หลากหลาย รวมทั้้�งก่่อร่า่ งความร่่วมมืือที่�แ่ น่่นแฟ้้นกัับชุุมชนเจ้้าภาพต่า่ งๆ
และพัันธมิิตรด้้านเนื้้�อหาและการเผยแพร่่

มองไม่่เห็็น

ด้้วยโครงการในระดัับระหว่่างประเทศของเรา เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้างความเข้้าใจร่่วมกัันอย่่าง
ลึึกซึ้้�งระหว่่างชุุมชนในภููมิิภาคและระดัับสากล ซึ่่�งเอื้้�อให้้เกิิดสััมพัันธภาพที่่�เหนีียวแน่่น
และความสามารถในชุุมชนต่่างๆ อีีกทั้้�งฝึึกทัักษะและนวััตกรรมที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับอนาคต
เรายืืนหยััดเคีียงข้้างกัันทั้้�งในระดัับภููมิิภาคและในฐานะส่่วนหนึ่่�งของโลกอัันกว้้างใหญ่่นี้้�
เพื่่ออุ้้�
� มชููและเรีียนรู้้�จากกัันและกััน เปิิดโอกาสในการสร้้างสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�คนที่่�
แข็็งแกร่่งขึ้้�น และนำำ�พาชุุมชนโลกมาร่่วมกัันก้้าวเข้้าสู่่�อนาคตที่่�เป็็นหนึ่่�งเดีียว

ด้้วยการสนัับสนุุนโครงการมากกว่่า 500
โครงการในประเด็็นหลัักสำำ�คััญดัังต่่อไปนี้้�

การบริิการด้้านสุุขภาพ

การศึึกษา
ภาวะผู้้�นำำ�ด้้านการศึึกษา
วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
วิิศวกรรมศาสตร์์
และคณิิตศาสตร์์
• อาชีีวศึึกษาและการฝึึก
	อบรม
•

•

•

•

ความเป็็นผู้้�นำำ�การบริิการด้้านสุุขภาพ
การพยาบาล
• สาธารณสุุข

การรัับมืือกัับภััยพิิบัติั ิ
และการเตรีียมพร้้อม
รัับมืือเหตุุฉุุกเฉิิน

การกำำ�กัับดููแล
ระเบีียบข้้อบัังคัับทาง
การเงิิน
• การบริิหารงานสาธารณะ
• การบริิหารจััดการชุุมชน
เมืือง

• การบรรเทาและ

•

เตรีียมพร้้อมก่่อนเกิิดภััยพิิบััติิ
• การฟื้้�นฟููหลัังเกิิดภััยพิิบััติิ
• การฟื้้�นสภาวะจิิตใจ

ผู้้�นำำ�ทางธุุรกิิจ/
ทางความคิิด

การแลกเปลี่่�ยน
ระหว่่างประเทศ

• Singapore Summit

•

ผู้้�มีอิี ิทธิิพล
ผู้้�นำำ�
• ผู้้�นำำ�เยาวชน
•

ภููมิิรััฐศาสตร์์และ
ความปลอดภััย
ความมั่่�นคงปลอดภััย
	ทางไซเบอร์์

•

08
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การสนัับสนุุนหลัักในภููมิิภาคของเรา

โครงการคุุณภาพการบริิการ
ด้้านสุุขภาพและความปลอดภััยผู้้�ป่่วย

โครงการการจััดการ
โรงพยาบาลในประเทศไทย

โรงพยาบาล Dr Ramelan Navy Hospital สุุราบายา อิินโดนีีเซีีย

ร่่วมมืือกัับ
กระทรวงสาธารณสุุข ประเทศไทย
(กรมการแพทย์์)

ร่่วมมืือกัับ

Singapore Health Services Pte Ltd

โครงการนี้้�มุ่่�งเน้้นการพััฒนาขีีดความสามารถในด้้านการจััดการขั้้�นสููง
เพื่่�อเวชบำำ�บััดวิิกฤติิและกำำ�หนดแผนปฏิิบััติิตลอดจนกลยุุทธ์์
สำำ�หรัับการจััดการคุุณภาพและความปลอดภััยผู้้�ป่่วย

Singapore Health Services Pte Ltd

ผู้้�เชี่่�ยวชาญการบริิการด้้านสุุขภาพในไทยกำำ�ลัังทบทวนการให้้บริิการด้้านสุุขภาพสำำ�หรัับสัังคมผู้้�สููงอายุุ รวมทั้้�ง
การพััฒนาขีีดความสามารถในการตอบสนองความต้้องการในสภาพการณ์์บริิการด้้านสุุขภาพที่่�กำำ�ลัังเปลี่่�ยนแปลง

มองไม่่เห็็น

โครงการนี้้�จะพััฒนาการเตรีียมการเพื่่อ� การมอบบริิการด้้านสุุขภาพ ตลอดจนระบบและนโยบาย
เพื่่�อให้้ประสบการณ์์ด้า้ นการดููแลสุุขภาพเกิิดประสิิทธิิผลในสัังคมผู้้�สููงอายุุของประเทศไทยมากที่่�สุุด

ระยะเวลาโครงการ

10

250

3 ปีี

200
ผู้้�เชี่่�ยวชาญการบริิการด้้านสุุขภาพ

และ
ผู้้�นำำ�
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ในด้้านการจััดการเวชบำำ�บััดวิิกฤติิ

โดยสร้้างขีีดความสามารถในด้้านต่่อไปนี้้�
เวชบำำ�บััดวิิกฤติิขั้้�นสููง

ความปลอดภััยผู้้�ป่่วยและ
การดููแลอย่่างมีีคุุณภาพ

การพััฒนาความรู้้�และทัักษะสำำ�หรัับ
วิิชาชีีพด้้านเวชบำำ�บััดวิิกฤติิ

กำำ�หนดมาตรการการดููแลและระบบการฝึึก
อบรมเพื่่อพัั
� ฒนาระบบและการดููแลผู้้�ป่่วย

10

11

ผลสััมฤทธิ์์�
ร่่วมพััฒนาประสบการณ์์การดููแล
ที่่�ต่่อเนื่่�อง โดยมุ่่�งเน้้นด้้านผู้้�สููงอายุุ
ในประเทศไทย
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การบริิการด้้านสุุขภาพ

โครงการอาชีีวศึึกษาและการฝึึกอบรม (TVET)
ในยุุคอุุตสาหกรรม 4.0

โครงการปััญญาประดิิษฐ์์สำำ�หรัับผู้้�ให้้การศึึกษา
ระดัับมหาวิิทยาลััยในเอเชีีย
ร่่วมมืือกัับ

มหาวิิทยาลััยในเอเชีีย

การปฏิิวััติิอุุตสาหกรรมครั้้�งที่�สี่่่ � หรืืออุุตสาหกรรม 4.0 มีีเทคโนโลยีีเชิิงอุุตสาหกรรมดิิจิิทััล
เป็็นกลไกสำำ�คััญในการปฏิิวััติิประสิิทธิภาพ
ิ การผลิิตในระดัับอุุตสาหกรรม

Nanyang Technological University
- School of Computer Science and Engineering

โครงการต่่อเนื่่�องนี้้�ส่่งเสริิมกลุ่่�มผู้้�นำำ�และผู้้�ฝึึกสอนในด้้านอุุตสาหกรรม 4.0 ซึ่่�งเป็็นที่่�นิิยม
และปลููกฟัังแนวคิิดหลัักและการประยุุกต์์ใช้้กัับระบบและหลัักสููตรของ TVET

สิิงคโปร์์ เป็็นศููนย์์กลางของภููมิิภาคในด้้านปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence หรืือ AI)
โครงการนี้้� มุ่่�งหวัังที่่�จะเสริิมสร้้างขีีดความสามารถและสร้้างเครืือข่่ายระหว่่างมหาวิิทยาลััยชั้้�นนำำ�
และผู้้�นำำ�เยาวชนในเอเชีีย เพื่่�อกำำ�หนดแนวทางการพััฒนา AI ในอนาคต

มองไม่่เห็็น

ระยะเวลาโครงการ

บัังกลาเทศ

จีีน

ไทย

ร่่วมมืือกัับ

ร่่วมมืือกัับ

ร่่วมมืือกัับ

กระทรวงไปรษณีีย์์ โทรคมนาคม
และเทคโนโลยีีสารสนเทศ
(บัังกลาเทศ)

สำำ�นัักงานทรััพยากรมนุุษย์์
และประกัันสัังคมฉงชิ่่�ง จีีน

สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
การอาชีีวศึึกษา กระทรวง
ศึึกษาธิิการ ประเทศไทย

ITE Education Services Pte Ltd

Singapore Polytechnic

40

พััฒนา
และ

120

ผู้้�นำำ�
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ในฐานะบุุคลากรของประเทศ
และกระบวนการทัักษะ TVET

50

และ

25

ผู้้�นำำ� TVET
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
เพื่่�อวางกลยุุทธ์์และขั้้�นตอน
ในการส่่งเสริิมความเป็็นเลิิศ
ด้้านการบริิหารจััดการ TVET

80

ฝึึกอบรม
และ

100 และ 160

6

ITE Education Services Pte Ltd

เพิ่่�มทัักษะ

โครงการในประเทศ
เกี่่�ยวกัับการวิิจััย AI
การศึึกษา และนวััตกรรมใน

3 ปีี

60

ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ผู้้�นำำ� TVET
ด้้วยทัักษะและความรู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ประเทศ

สร้้างความสามารถและศัักยภาพ
ของ ผู้้�ฝึึกสอน TVET ในฉงชิ่่�ง

ร่่วมมืือกัับ

กระทรวงศึึกษาธิิการ มััลดีีฟส์์
โครงการศึึกษา Irsyad Trust

โครงการส่่งเสริิมคุุณภาพของหลัักสููตรในโรงเรีียนอิิสลาม และสร้้างความสามารถและ
ศัักยภาพของผู้้�นำำ�โรงเรีียนและครููในมััลดีีฟส์์ ซึ่่�งจะเอื้้�อให้้กระทรวงศึึกษาธิิการของประเทศ
ได้้แนะนำำ�ระเบีียบวิิธีีและเทคโนโลยีีการสอนใหม่่ล่่าสุดุ ให้้เครืือข่่ายโรงเรีียนอิิสลาม

เตรีียมความพร้้อมแรงงานสำำ�หรัับ
การปฏิิรููปประเทศไทยสู่่�ยุุคดิิจิิทััล
หรืือประเทศไทย 4.0

210

210

ผู้้�นำำ�โรงเรีียน
และผู้้�เชี่่�ยวชาญ
12

ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
จากสิิงคโปร์์
และทั่่�วเอเชีีย

โรงเรีียนอิิสลามในมััลดีีฟส์์

โครงการสััญจรอื่่�นๆ
ของ
พััฒนาแนวทางการ
ฝึึกอบรมระดัับประเทศ
ในยุุคอุุตสาหกรรม 4.0

ผู้้�นำำ�

ผู้้�นำำ�และ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ

13
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การศึึกษา

Singapore Summit 2019
หน่่วยงานสนัับสนุุน

Singapore Economic Development Board
GIC
Monetary Authority of Singapore
Temasek

Singapore Summit Young Societal
Leaders Programme (SSYSLP) 2562
SSYSLP ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ Singapore Summit

เป็็นโครงการเฉพาะผู้้�ได้้รัับเชิิญ สำำ�หรัับผู้้�นำำ�รุ่่�นใหม่่อายุุ
ไม่่เกิิน 40 ปีี ที่่�ได้้ลงมืือลงแรงเพื่่อ� สร้้างสัังคมที่่�ดีีขึ้้�น
สำำ�หรัับทุุกคน
โดยจััดขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 18 ถึึง 21 กัันยายน 2562 มีีผู้้�เข้้า
ร่่วมโครงการ 18 คนจากทั้้�งในและนอกเอเชีียมาพบปะ
กัันที่่�สิิงคโปร์์ เพื่่อ� บอกเล่่ามุุมมอง ความรัักความทุ่่�มเท
และจุุดหมาย และได้้ร่่วมวงสนทนาหลากรุ่่�นหลายวััย
อีีกทั้้�งเปิิดรัับมุุมมองต่่างๆ จากแต่่ละคนตลอดจนผู้้�นำำ�
ที่่�มากประสบการณ์์

มองไม่่เห็็น

Singapore Summit เป็็นกิิจกรรมสำำ�หรัับผู้้�ได้้รัับเชิิญที่่�จััดขึ้้�นครั้้�งแรกเมื่่�อปีี 2012 โดยเป็็นการรวมตััวบรรดา

ผู้้�นำำ�ความคิิด ผู้้�บริิหารระดัับสููงในเอเชีียและสากล ที่�ม่ าร่่วมกัันอภิิปรายสถานการณ์์ด้้านภููมิิรััฐศาสตร์์
เศรษฐกิิจ สัังคม และเทคโนโลยีี ตลอดจนผลกระทบต่่อตลาด อุุตสาหกรรม และกลยุุทธ์์ธุุรกิิจ

ในปีี 2562 การประชุุมนี้้�มีีผู้้�นำำ�ธุุรกิิจและนัักคิิดคนสำำ�คััญเกืือบ 400 คนมาร่่วมประชุุม โดยไม่่เพีียงแต่่
อภิิปรายเกี่่�ยวกัับแนวคิิดหลัักเรื่่อ� ง “Asia 2030” และหััวข้้อเกี่่�ยวข้้องกัับความท้้าทายและแนวโน้้มที่่�
ภููมิิภาคนี้้�จะต้้องเผชิิญในทศวรรษหน้้า

ASEAN Prize 2019
ร่่วมมืือกัับ

เลขาธิิการ ASEAN
Yayasan Hasanah (มาเลเซีีย)
ณ งานประชุุม ASEAN Summit ประจำำ�ปีี มีีการมอบรางวััล ASEAN เพื่่�อยกย่่องบุุคคลหรืือ
องค์์กร ASEAN ที่่�ได้้อุทิุ ิศตนเพื่่อ� กระบวนการสร้้างชุุมชนระดัับภููมิิภาค โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อ
เกื้้�อหนุุนการสร้้างชุุมชน ASEAN และส่่งเสริิมความร่่วมมืือระหว่่างกลุ่่�มประเทศ ASEAN
โดยผู้้�ได้้รัับรางวััล ASEAN Prize ประจำำ�ปีี
2562 ได้้แก่่ Dr Jemilah Mahmood รอง
เลขาธิิการทั่่�วไปด้้านความร่่วมมืือ ประจำำ�
สหพัันธ์์สภากาชาดและสภาเสี้้�ยววงเดืือน
แดงระหว่่างประเทศ

สหประชาชาติิเพื่่อ� ประชากร Dr Jemilah
เป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการวางรากฐานแนวทาง
ความร่่วมมืือเพื่่�อการช่่วยเหลืือด้้าน
มนุุษยธรรมใน ASEAN

ในฐานะสมาชิิกผู้้�ก่่อตั้้�งเครืือข่่ายการลด
ในฐานะประธานเลขาธิิการการประชุุม
และรัับมืือภััยพิิบััติิเอเชีีย เธอได้้ทุ่่�มเท
สุุดยอดว่า่ ด้้วยการดำำ�เนิินงานด้้าน
ให้้กัับการกำำ�หนดข้้อตกลง ASEAN
มนุุษยธรรม และประธานฝ่่ายการช่่วยเหลืือ ว่่าด้้วยกลุ่ม่� ความร่่วมมืือการจััดการ
ด้้านมนุุษยธรรม ประจำำ�กองทุุน
ภััยพิิบััติิและการรัับมืือเหตุุฉุุกเฉิิน

14

15
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โครงการบริิหารงานสาธารณะในเมีียนมาและ
เวีียดนาม
เมีียนมา

เวีียดนาม

คณะกรรมการความร่่วมมืือด้้านเศรษฐกิิจแห่่งชาติิ
เมีียนมา
Civil Service College สิิงคโปร์์

กระทรวงสาธารณสุุข เวีียดนาม

มองไม่่เห็็น

โครงการนี้้�ประกอบด้้วยการดููงาน การประชุุม
สััมมนาผู้้�นำำ� และเวิิร์์กชอปเกี่่�ยวกัับการร่่าง
คู่่�มืือมาตรฐานการปฏิิบััติิงาน

ร่่วมมืือกัับ

Global Resilient Cities Network
Centre for Liveable Cities สิิงคโปร์์

ร่่วมมืือกัับ

ร่่วมมืือกัับ

โครงการนี้้�เพิ่่�มความสามารถให้้ผู้้�นำำ�ในการทบทวนและ
ปรัับเปลี่่�ยนขั้้�นตอนหลัักต่่างๆ ให้้เป็็นคู่่�มืือมาตรฐาน
การปฏิิบััติิงาน (Standard Operating Procedures
หรืือ SOPs) เพื่่�อส่่งเสริิมสภาพแวดล้้อมที่�่
เอื้้�อต่่อธุุรกิิจและธรรมาภิิบาล

โครงการเมืืองพลวััต
โดยมููลนิิธิิเทมาเสก
โครงการนี้้�เป็็นการพััฒนาความสามารถในการแยกแยะความท้้าทายและโอกาสเพื่่อ� ความเป็็นอยู่่�
ที่่�ดีีและศัักยภาพในการเปลี่่�ยนแปลง (พลวััต) ซึ่่�งความจำำ�เป็็นในการเสริิมสร้้างพลวััตในเอเชีียนั้้�น
เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญยิ่่�งไม่่ต่่างจากความท้้าทายที่่�เกิิดจากสภาพอากาศเปลี่่�ยนแปลง ไม่่ว่่าจะเป็็นระดัับ
น้ำำ��ทะเลที่่�สููงขึ้้�น และปรากฏการณ์์สภาพอากาศต่่างๆ ที่่�โหดร้้ายกว่่าเดิิม

Nanyang Polytechnic International สิิงคโปร์์

โครงการนี้้�มีีผู้้�เข้้าร่่วม 120 คน โดยเป็็นผู้้�นำำ�และผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้านเทคโนโลยีีอาหาร โครงการนี้้�ได้้เสริิมสร้้างความสามารถ
ในด้้านการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีอาหาร การจััดการ
ความปลอดภััยของอาหาร การวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยง
ตลอดจนระบบการจััดการด้้านความมั่่�นคงทางอาหาร
และการจััดการเพื่่�อความยั่่�งยืืน
โครงการนี้้�คาดหวัังที่่�จะสนัับสนุุนเวีียดนามในการ
ผสมผสานเทคโนโลยีีใหม่่และนวััตกรรมเพื่่�อพััฒนา
คุุณภาพอาหารได้้สำำ�เร็็จ

16

โครงการนี้้�จะช่่วยให้้เมืืองต่่างๆ ร่่างข้้อเสนอโครงการเกี่่�ยวกัับสภาพอากาศเปลี่่�ยนแปลงและ
พลวััตที่�จ่ ะประสบความสำำ�เร็็จ

32
ผู้้�นำำ�

และ

48

ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
จากสิิงคโปร์์
และทั่่�วเอเชีีย

โครงการสััญจรอื่่�นๆ

120

ผู้้�ร่่วมโครงการ

17

ผลสััมฤทธิ์์�
เพื่่�อร่่างข้้อเสนอโครงการเกี่่�ยวกัับ
สภาพอากาศเปลี่่�ยนแปลงและ
พลวััตที่่�จะประสบความสำำ�เร็็จ
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ทุุนนัักข่่าวเอเชีียประจำำ�ปีี 2019

ค่่ายสิ่่�งแวดล้้อม STEP 2019

ร่่วมมืือกัับ

การร่่วมมืือ

Institute of Policy Studies,
Lee Kuan Yew School of Public Policy,
National University of Singapore

National University of Singapore
- Tropical Marine Science Institute

ทุุนนัักข่่าวเอเชีีย เป็็นกิิจกรรมประจำำ�ปีีสำำ�หรัับนัักข่่าวในภููมิิภาคที่่�มีีอายุุงานปานกลาง
เพื่่�อเสริิมสร้้างการแลกเปลี่่�ยนทางวิิชาชีีพและวััฒนธรรม ผ่่านกิิจกรรมเวิิร์์กชอป
การอภิิปราย และการสนทนา

ค่่ายสิ่่�งแวดล้้อม STEP 2019 เป็็นโครงการระยะเวลาหกวััน ที่่�จััดขึ้้�นเพื่่�อเยาวชนใน
สิิงคโปร์์และเอเชีีย โดยครั้้�งนี้้�จััดขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 10 ถึึง 16 พฤศจิิกายน 2562
เยาวชน 92 คนมาเข้้าร่่วมการฟัังบรรยาย เวิิร์์กชอปเชิิงทดลองปฏิิบััติิ
ทััศนศึึกษา และการนำำ�เสนอผลงานของนัักเรีียน

โครงการนี้้�ทำำ�ให้้เกิิดการรวมตััวของนัักข่่าวผู้้�เปี่่�ยมประสบการณ์์จากสายงานต่่างๆ เพื่่อ� ใช้้ชีีวิิต
เรีียนรู้้� และปฏิิบััติิงานร่่วมกัันในสถานการณ์์หลากหลายรููปแบบเป็็นเวลาสามเดืือนในสิิงคโปร์์

แนวคิิดหลัักของโครงการครั้้�งนี้้�คืือสภาพอากาศเปลี่่�ยนแปลงและความยั่่�งยืืน
โดยปลููกฝัังเหล่่านัักวิิทยาศาสตร์์รุ่่�นเยาว์์ในเอเชีีย และมุ่่�งเน้้นการดููแล
จััดการสิ่่�งแวดล้้อม

มองไม่่เห็็น

โดยโครงการรุ่่�นที่่� 10 ที่่�จััดขึ้้�นเมื่่อ� เดืือนกรกฎาคมถึึงตุุลาคม 2562 มีีนัักข่่าว 16 คนจากทั่่�วเอเชีีย
ร่่วมทั้้�งประเทศคาซััคสถานซึ่่�งเป็็นครั้้�งแรก ได้้ร่่วมกิิจกรรมโครงการและลงมืือค้้นคว้้าข้้อมููลเฉพาะ
บุุคคลเพื่่อ� ฝึึกฝนทัักษะวิิชาชีีพและความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับแนวโน้้มในสื่่�อ การสื่่�อสาร และเอเชีีย

โครงการ
รุ่่�นที่่� 10

16
นัักข่่าว
จากเอเชีีย

18

สมาชิิกคนแรก
จากคาซััคสถานที่่�มาร่่วม
โครงการทุุนนัักข่่าวเอเชีีย

โครงการนี้้�ได้้ส่่งเสริิมการสร้้างเครืือข่่ายผู้้�นำำ�เยาวชนทั่่�วเอเชีีย โดยอาศััย
การฝึึกฝนเพื่่อ� เรีียนรู้้�เชิิงทดลองแบบมีีส่่วนร่่วมและพึ่่�งพากััน ประกอบด้้วย

92

ผู้้�ร่่วมโครงการ
การบรรยาย

การทดลองภาคสนาม

19

ทััศนศึึกษาพื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ธรรมชาติิ

(เกาะ St. John’s Island พื้้�นที่่�อนุุรัักษ์์ชุ่่�ม
น้ำำ�� Sungei Buloh Wetlands Reserve
และอุุทยาน Windsor Nature Park)
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การแลกเปลี่่�ยนระหว่่างประเทศและการสร้้างเครืือข่่าย

การเตรีียมพร้้อมรัับมืือภััยพิิบััติิ

การประชุุมสััมมนาด้้านความปลอดภััย
และการปฏิิบััติิงานของอาสาสมััครฉุุกเฉิิน 2562
มููลนิิธิิเทมาเสกสนัับสนุุนโครงการหลากหลายประเภท เพื่่�อพััฒนาชีีวิิตผู้้�คนและชุุมชนในและนอกประเทศสิิงคโปร์์
โครงการของมููลนิิธิิเทมาเสก สำำ�เร็็จได้้ด้้วยการบริิจาคเพื่่�อสาธารณะจากกลุ่่�มเทมาเสก
ที่่�มุ่่�งมั่่�นในการสร้้างผลอัันดีีสำำ�หรัับผู้้�คนและชุุมชนในปััจจุุบัันรวมทั้้�งคนรุ่่�นหลััง
ร่่วมมืือกัับ

Singapore Civil Defence Force

กิิจกรรมนี้้�จััดขึ้้�นเป็็นครั้้�งแรกเมื่่อวัั
� นที่่� 20 ถึึง 21 พฤศจิิกายน 2562 ประกอบด้้วยอาสาสมััครฉุุกเฉิิน 320 คน
จากทั่่�วโลก ที่่�มาร่่วมแบ่่งปัันความรู้้� เช่่น การประยุุกต์์ความรู้้�จากงานวิิจััยวิิทยาศาสตร์์และการสร้้างสรรค์์ทาง
เทคโนโลยีี กิิจกรรมนี้้�ยัังเน้้นที่่�การวางมาตรฐานและหลัักปฏิิบััติิที่่�รััดกุุม อีีกทั้้�งมุ่่�งที่่�การเสริิมขีีดความสามารถ
และผลที่�ไ่ ด้้จากความปลอดภััยและการปฏิิบััติิงานของอาสาสมััครฉุุกเฉิิน
วััตถุุประสงค์์ของโครงการ

เชื่่�อมโยงเครืือข่่ายของอาสาสมััคร
ฉุุกเฉิินทั่่�วโลก

ร่่วมมืือกัันเพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนและ
สร้้างความปลอดภััยและผล
ปฏิิบััติิงานให้้ได้้มากที่่�สุดุ

ผสานความรู้้�
และสร้้างมาตรฐาน
ตลอดจนหลัักปฏิิบััติิ

การเสริิมกำำ�ลัังต้้านทานแผ่่นดิินไหวของอาคาร
ร่่วมมืือกัับ

สำำ�นัักการจััดการเหตุุแผ่่นดิินไหวแห่่งประเทศจีีน สถาบัันวิิศวกรรมกลศาสตร์์ กระทรวงการจััดการเหตุุฉุุกเฉิิน จีีน
Nanyang Technological University
- School of Civil and Environmental Engineering สิงคโปร์

โครงการนี้้�เน้้นที่�ก่ ารสร้้างความสามารถของช่่างก่่อสร้้างในระดัับผู้้�เชี่่�ยวชาญและท้้องถิ่่�น ในการประยุุกต์์ใช้้ระเบีียบ
วิิธีีสำำ�หรัับองค์์ประกอบเชิิงโครงสร้้างและที่่�ไม่่ใช่่เชิิงโครงสร้้าง สำำ�หรัับอาคารโรงเรีียนที่่�มีีอยู่่�เดิิม ซึ่่�งจะช่่วยบรรเทา
ความเสี่่�ยงจากแผ่่นดิินไหวในมณฑลกานซู่่�และชิิงไห่่ในจีีน ซึ่่�งอยู่่�ในบริิเวณเปลืือกโลกเหนืือรอยเลื่่�อนมีีพลััง

20

โดยรวมแล้้ว โครงการของเราเสริิมสร้้างศัักยภาพของชุุมชน ปลููกฝัังการแลกเปลี่่�ยนระหว่่างประเทศ
และสร้้างความสามารถในระดัับภููมิิภาค พััฒนาวิิทยาศาสตร์์ และปกป้้องโลกของเรา

การส่่งเสริิมการปรัับตััวของสัังคมและการพััฒนาชีีวิิต

เรามุ่่�งที่่�จะสร้้างสัังคมในสิิงคโปร์์ที่�มี่ ีการปรัับตััว เป็็นหนึ่่�งเดีียวกััน และมีีส่่วนร่่วม โครงการของเราซึ่่�งมุ่่�งเน้้นผลที่่�ได้้รัับ
ช่่วยพััฒนาโครงสร้้างสัังคมด้้วยการสนัับสนุุนผู้้�คน เกื้้�อหนุุนครอบครััวต่่างๆ และยกระดัับชุุมชน เราริิเริ่่�มโครงการและการวิิจััย
รวมทั้้�งสนัับสนุุนโครงการที่่�ส่่งเสริิมวััฒนธรรม มรดก และมีีคุุณค่่า เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์ต่อ่ ผู้้�คนในปััจจุุบัันและในอนาคต

อุุปถััมภ์์การแลกเปลี่่�ยนระหว่่างประเทศและส่่งเสริิมความสามารถระดัับภููมิิภาค

เราสร้้างเครืือข่่ายผู้้�คนด้้วยโครงการที่่�ส่่งเสริิมการพููดคุุยแลกเปลี่่�ยน ความเข้้าใจอัันดีี และโลกทััศน์์ที่่�กว้้างไกลขึ้้�น
ไม่่เท่่านั้้�น โครงการของเรายัังพััฒนาความสามารถและขีีดความสามารถในด้้านบริิการด้้านสุุขภาพ การศึึกษา
การบริิหารงานสาธารณะ การบริิหารจััดการชุุมชนเมืือง และการรัับมืือภััยพิิบััติิ

การพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และปกป้้องดาวเคราะห์์นี้้�เพื่่�อโลกที่่�ยั่่�งยืืน

เราทุ่่�มเทเพื่่อรัั
� กษาความยั่่�งยืืน และส่่งเสริิมการวิิจััยและการศึึกษาวิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
วิิศวกรรม คณิิตศาสตร์์ รวมทั้้�งโปรเจกต์์คิิดค้้นการแก้้ปััญหาเพื่่อส่
� ่งเสริิมความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น
โครงการเหล่่านี้้�เสริิมสร้้างความสามารถในการวิิจััยและเอื้้�ออำำ�นวยความร่่วมมืือระหว่่างภาคส่่วนต่่างๆ เช่่น
การบริิการด้้านสุุขภาพ การศึึกษา สภาพอากาศเปลี่่�ยนแปลง การอนุุรัักษ์์สััตว์์ป่่า และเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
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