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มููลนิธิิเทมูาเสกมีูเป้าหมูายที�จำะลดช่่องว่่าง อุปสรรค และเติิมูเต็ิมู 

คว่ามูต้ิองการในสังคมู ด้ว่ยคว่ามูร่ว่มูมืูอกับพัันธิมิูติรของเรา เราใส่ใจำต่ิอ 

คว่ามูซัับซ้ัอนของปัญหาที�ซ่ัอนเร้นอยู่ เพืั�อร่ว่มูกันสร้างทางออกที�ก่อเกิด 

การเปลี�ยนแปลงและสร้างสรรค์เพืั�อยกระดับคุณภาพัชี่วิ่ติ

ในปีที�ผ่่านมูา งบประมูาณกว่่า $84 ล้านได้ใช้่เพืั�อการติระเติรียมูโครงการ  

156 โครงการ สร้างแรงบันดาลใจำและการเปลี�ยนแปลงต่ิอผู้่รับผ่ลประโยช่น์  

ผู้่เข้าร่ว่มู และพัันธิมิูติรกว่่า 32,000 รายในสิงคโปร์ เอเชี่ย และทั�ว่โลก 

ในโลกที�การร่ว่มูมืูอและการเข้าถึึงมีูมูากขึ�นกว่่าเดิมู มููลนิธิิเทมูาเสกได้ 

ทำาให้ประจัำกษ์์ถึึงคว่ามูสำาคัญของการส่งเสริมูการแลกเปลี�ยนระหว่่าง

ประเทศและสร้างคว่ามูสามูารถึระดับภูมิูภาค 

เราสร้างโอกาสในการสร้างเครือข่ายเชื่�อมูโยงและส่งเสริมูคว่ามูร่ว่มูมืูอ

ระหว่่างประเทศ ไมู่เท่านั�น คว่ามูทุ่มูเทของเรายังพััฒนาขีดคว่ามูสามูารถึ

และศักยภาพัในบริการด้านสุขภาพั การศึกษ์า การบริหารจัำดการ 

สาธิารณะ การบริหารจัำดการชุ่มูช่นเมืูอง และการรับมืูอกับภัยพิับัติิ
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ตัิว่เลขสำาคัญ 

จำ�นวนสะสม*  

1,107

จำ�นวนสะสม*  

129,000

156
ปีงบประม�ณ 62/63#

จำำานว่นโครงการทั�งหมูด

ได้รับเงินสนับสนุนทั�งสิ�น

155,000
จำ�นวนสะสม* 

1.24 ล้าน

จำ�นวนสะสม* 

$791 ล้าน $84 ล้าน

ต้ั้�งแต่ั้ 2553

ทีี่�ได้้ร้บเงินสน้บสนุน

นวั่ติกรรมู 
เพืั�อคว่ามูยั�งยืน31

จำำานว่นผู้่ได้รับผ่ลประโยช่น์โดยติรงและผู้่เข้าร่ว่มูโครงการของเราทั�งหมูด

โครงการสัญจำรอื�นๆ

ปีงบประม�ณ 62/63#

ปีงบประม�ณ 62/63#

32,000

เร�ย้ังได้้เข้้�ถึึงกลุุ่่มผู้้้นำ� ผู้้้เข้้�ร่วม ผู้้้ได้้ร้บผู้ลุ่ประโยัชน์ แลุ่ะชุมชนอ่ื่�นๆ  
ผู่้�นก�รจ้ด้เวิร์กชอื่ปแลุ่กเปลีุ่�ยันคว�มร้้แลุ่ะโครงก�รส้ญจรส�ธ�รณะต่ั้�งๆ

ปีงบประม�ณ 62/63#

เงินสมที่บทุี่น

*ปีงบประม�ณ 2550/51 – ปีงบประม�ณ 2562/63 *ปีงบประม�ณ 2550/51 – ปีงบประม�ณ 2562/63
#1 เมษ�ยัน 2562 – 31 มีน�คม 2563
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พัันธิมิูติรและเครือข่ายนอกสิงคโปร์

จำ�นวนสะสม* 

> 500

จำ�นวนสะสม* 

> 49,000

> 50
ปีงบประม�ณ 62/63#

จำำานว่นโครงการทั�งหมูด ( ในภูมิูภาค)

มููลค่าการลงทุนทั�งหมูด ( ในภูมิูภาค)

> 6,700
จำ�นวนสะสม* 

> 244,000

จำ�นวนสะสม* 

> $236 ล้าน > $23.7 ล้าน

ผู้่เข้าร่ว่มูโครงการโดยติรงทั�งหมูด ( ในภูมิูภาค)

โครงการสัญจำรอื�นๆ (ในภูมิูภาค)

ปีงบประม�ณ 62/63#

ปีงบประม�ณ 62/63#

> 6,800

ปีงบประม�ณ 62/63#

รายชื่�อประเทศ

เอเชี่ยติะวั่นออกเฉีียงใต้ิ
บร้ไนด้�รุสซ�ลุ่�ม 

ก้มพู้ช� อิื่นโด้นีเซียั 
สปป.ลุ่�ว ม�เลุ่เซียั 
เมียันม� ฟิิลิุ่ปปินส์ 
ไที่ยั ติั้มอื่ร์-เลุ่สเตั้ 

เวียัด้น�ม  

เอเชี่ยเหนือ
จีน มอื่งโกเลีุ่ยั

โครงก�รในต่ั้�งประเที่ศข้อื่งเร�เป็นส่วนสำ�ค้ญข้อื่งก�รที่ำ�ง�นข้อื่งม้ลุ่นิธิเที่ม�เสก  
ด้้วยัคว�มร่วมม่อื่ผู้้กส้มพู้นธ์ก้บพู้นธมิตั้รประเที่ศท้ี่�งในแลุ่ะนอื่กภู้มิภู�ค  
ที่ำ�ให้็เร�เติั้บโตั้แลุ่ะเรียันร้้ซึ�งก้นแลุ่ะก้นผู่้�นโครงก�รคว�มร่วมม่อื่ต่ั้�งๆ  

นี�ค่อื่โครงก�รทีี่�โด้ด้เด่้นจ�กคว�มร่วมม่อื่ระด้้บส�กลุ่

เอเชี่ยใต้ิ
บ้งกลุ่�เที่ศ ภู้ฏ�น อิื่นเดี้ยั ม้ลุ่ดี้ฟิส์ เนป�ลุ่ 
ป�กีสถึ�น ศรีลุ้่งก� 

เอเชี่ยกลางและติะวั่นติก
จอื่ร์แด้น ค�ซ้คสถึ�น  
ดิ้นแด้นป�เลุ่สไตั้น์ 

แอฟริกา
รว้นด้� 

รวมเป็นเงินทุี่นสะสม

ข้อื่งเงินสมที่บทุี่น

จ�กม้ลุ่ค่�ทุี่น $34 ล้าน 
งอื่กเงยัอีื่ก

$236 ล้าน
6x

#1 เมษ�ยัน 2562 – 31 มีน�คม 2563
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คว่ามูกล้าหาญ 
ก้าว่ข้ามูพัรมูแดน

ผู้ลุ่ด้ำ�เนินโครงก�รส้ญจรในต่ั้�งประเที่ศ ได้้แก่

> 10
เครื�อง Polymerase 

Chain Reaction (PCR) 

ที�ใช้่ในการวิ่นิจำฉัีย

ลิติร ของนำ�ายาทำาคว่ามู
สะอาดมืูอทั�งในรูปแบบเข้มู

ข้นและพัร้อมูใช้่

> 120,000
3,000

เครื�องช่่ว่ยหายใจำ 
ออกซิัเจำน 

และอุปกรณ์ช่่ว่ย 
ถ่ึายเทอากาศ

กว่่า

> 2.3 ล้าน
หน้ากาก
อนามัูย

อุปกรณ์ป้องกันส่ว่นบุคคล 
ประกอบด้ว่ย520,000 

การทดสอบ
COVID-19

มูากกว่่า

ประเทศและ 
ดินแดน

35
ส่ว่นหนึ�งของ

โครงการในนานาประเทศ

เมืู�อวิ่กฤติิ COVID-19 ดำาเนินต่ิอไป เราติระหนักว่่าชุ่มูช่นโลกต้ิอง
พัร้อมูรับมืูอเพืั�อให้ชุ่มูช่นของเราปลอดภัย ด้ว่ยการยืนหยัดเคียงข้าง
สหายและพัันธิมิูติรต่ิางประเทศ มููลนิธิิเทมูาเสกได้ร่ว่มูแก้ปัญหา 
ในเชิ่งป้องกัน สนับสนุนการวิ่นิจำฉัียและการรักษ์า  
เพืั�อช่่ว่ยให้ชุ่มูช่นในต่ิางประเทศปลอดภัย

อุื่ปกรณ์ที่ำ�คว�มสะอื่�ด้ม่อื่แลุ่ะ 

อุื่ปกรณ์จำ�เป็นที่�งก�รแพูที่ย์ั 

ถ้ึกจ้ด้ส่งไปบ�ต้ั้ม อิื่นโด้นีเซียั

ข้้อื่ม้ลุ่เม่�อื่ 31 ส.ค. 2563

ผ่นึกกำาลังเพืั�อเสริมูสร้างชุ่มูช่น

คว�มกลุ้่�ห็�ญยั�มเผู้ชิญคว�มทุี่กข์้ร้อื่น  

ค่อื่สิ�งทีี่�สิงคโปร์สะท้ี่อื่นให้็เห็็นเสมอื่ม�ในยั�มวิกฤติั้ 

เช่นเดี้ยัวก้บคร้�งนี�

เม่�อื่ COVID-19 เริ�มระบ�ด้เม่�อื่ต้ั้นปี 2020  

ผู้้้บุกรุกลุ่่อื่งห็นนี�ก่อื่ภู้ยัคุกค�มอื่ยั่�งมห้็นต์ั้ต่ั้อื่
สิงคโปร์

แต่ั้เร�ไม่คร้�นคร้�ม เร�ย่ันห็ยั้ด้ประจ้นคว�มท้ี่�ที่�ยั
นี�ด้้วยัคว�มกลุ่มเกลีุ่ยัวในฐ�นะคนช�ติั้เดี้ยัวก้น 

วิกฤติั้สุข้ภู�พูนี�เป็นก�รปลุุ่กคว�มกลุ้่�ห็�ญ  
ซึ�งประช�ช�ติั้ต่ั้�งข้�นร้บ

ก�รเผู้ชิญห็น้�ไวร้สทีี่�คุกค�ม ที่ำ�ให้็บรรด้�บุคคลุ่ 
ครอื่บคร้ว อื่�ส�สม้คร รวมก้นเป็นห็นึ�ง

ม้ลุ่นิธิเที่ม�เสกได้้สน้บสนุนโครงก�รต่ั้�งๆ  
เพู่�อื่ปกป้อื่งชุมชนในสิงคโปร์แลุ่ะประเที่ศต่ั้�งๆ  
ท้ี่�วโลุ่กให้็ปลุ่อื่ด้ภู้ยั

โครงก�รเห็ลุ่่�นี�เกิด้ขึ้�นได้้ด้้วยัคว�มทุ่ี่มเที่แลุ่ะก�ร
สน้บสนุนจ�กพู้นธมิตั้รทีี่�อื่ยั้่เคียังข้้�งเร� 
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นิว่ซีัแลนด์

มูอบเครื�องผ่ลิติออกซิัเจำนให้ Dr Aman Rabu (ซ้�ยั)  

ผู้้้อื่ำ�นวยัก�รกรมสุข้ภู�พู ร้ฐยัะโฮร์

เจ้�ห็น้�ทีี่�ห้็อื่งปฏิบ้ติั้ก�รในซ�บ�ห์็ ม�เลุ่เซียั 

กำ�ลุ้่งบรรจุชุด้ที่ด้สอื่บ COVID-19

Dr Syarif Fasha (ซ้�ยั) น�ยักเที่ศมนตั้รีเม่อื่งจ้มบี  

อิื่นโด้นีเซียั กำ�ลุ้่งตั้รวจด้้เคร่�อื่ง BiPAP  

สำ�ห็ร้บใช้ร้กษ�ผู้้้ป่วยั COVID-19

Shri Ashwini Choubey (ซ้�ยั) ร้ฐมนตั้รีกระที่รวงสุข้ภู�พูแลุ่ะสว้สดิ้ภู�พูครอื่บคร้ว อิื่นเดี้ยั  

ร้บมอื่บเคร่�อื่งผู้ลิุ่ตั้อื่อื่กซิเจนสำ�ห็ร้บใช้ในศ้นยั์ด้้แลุ่ผู้้้ป่วยั COVID-19 ในพู่�นทีี่�ต่ั้�งๆ ข้อื่งประเที่ศอิื่นเดี้ยั

เราร่ว่มูมืูอกับพัันธิมิูติรในต่ิางประเทศเพืั�อร่ว่มูกันรับมืูอการระบาดที�แสนท้าทาย 

ด้ว่ยเป้าหมูายเดียว่กันคือการดูแลชุ่มูช่นของเราให้ปลอดภัย มููลนิธิิเทมูาเสกผ่นึก
กำาลังกับองค์กรภาครัฐและเอกช่นในการจัำดส่งอุปกรณ์การแพัทย์ที�จำำาเป็นรว่มูทั�ง
ชุ่ดทดสอบไปยังโรงพัยาบาลและสถึานพัยาบาลต่ิางๆ อีกทั�งแจำกจ่ำายหน้ากาก
อนามัูยและอุปกรณ์ทำาคว่ามูสะอาดมืูอให้บุคลากรในด่านหน้าและ 
ผู้่เกี�ยว่ข้องด้านการแพัทย์

สู้ภัย COVID-19 นอกพัรมูแดน

ฯพัณฯ ท่าน Mahmoud Hmoud (ข้ว�สุด้) เอื่กอ้ื่ครร�ชท้ี่ตั้จอื่ร์แด้นประจำ�

ประเที่ศสิงคโปร์ แลุ่ะลุ้่กเร่อื่ประจำ�เทีี่�ยัวบินจ้ด้ส่งชุด้ที่ด้สอื่บไปกรุงอ้ื่มม�น

ในช่วงเวลุ่�อ้ื่นยั�กลุ่ำ�บ�กนี�  

ห็ลุ่�ยัชุมชนมีคว�มต้ั้อื่งก�รที่ร้พูยั�กร 

ด้้�นก�รแพูที่ย์ัแลุ่ะมนุษยัธรรมอื่ยั่�งเร่งด่้วน 

จ�กก�รร่วมม่อื่ก้บสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

แลุ่ะโครงการอาหารโลก

มููลนิธิิเทมูาเสก ได้้สน้บสนุน 

ชุด้ยั้งชีพูส่้ชุมชนทีี่�เด่้อื่ด้ร้อื่น 

โด้ยัเฉพู�ะในที่วีปเอื่เชียั

อินโดนีเซีัย

ฟิลิปปินส์

ไทย

บรูไนดารุสซัาลามู

เมีูยนมูา

กัมูพูัช่า

สปป. ลาว่
บังกลาเทศ

เนปาล ภูฏาน

คาซััคสถึาน

อุซัเบกิสถึาน

มูองโกเลีย

ดินแดนปาเลสไติน์

จำอร์แดน

อิหร่าน

โมูร็อกโก

กานา

กาบอง

เบนิน

โกติดิวั่ว่ร์
โติโก

เอธิิโอเปีย

อิติาลี

จีำน

มูาเลเซีัย

ศรีลังกา

มัูลดีฟส์

แอฟริกาใต้ิ

สิงคโปร์

สหราช่อาณาจัำกร

อินเดีย
ปากีสถึาน

ยูเครน

ชิ่ลี

เปรู

เอลซััลว่าดอร์

บราซิัล

เวี่ยดนามู
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การสนับสนุนหลักในภูมิูภาคของเรา

ด้ว่ยการสนับสนุนโครงการมูากกว่่า 500  

โครงการในประเด็นหลักสำาคัญดังต่ิอไปนี�

• ภู�วะผู้้้นำ�ด้้�นก�รศึกษ�
• วิที่ยั�ศ�สตั้ร์ เที่คโนโลุ่ยัี
 วิศวกรรมศ�สตั้ร์
 แลุ่ะคณิตั้ศ�สตั้ร์
• อื่�ชีวศึกษ�แลุ่ะก�รฝึึก 
 อื่บรม

• Singapore Summit

• ระเบียับข้้อื่บ้งค้บที่�ง 
 ก�รเงิน
• ก�รบริห็�รง�นส�ธ�รณะ
• ก�รบริห็�รจ้ด้ก�รชุมชน 
 เม่อื่ง

• คว�มเป็นผู้้้นำ�ก�รบริก�รด้้�นสุข้ภู�พู
• ก�รพูยั�บ�ลุ่
• ส�ธ�รณสุข้

• ผู้้้มีอิื่ที่ธิพูลุ่
• ผู้้้นำ�
• ผู้้้นำ�เยั�วชน

• คว�มม้�นคงปลุ่อื่ด้ภู้ยั 
 ที่�งไซเบอื่ร์

การบริการด้านสุขภาพั

การแลกเปลี�ยน 
ระหว่่างประเทศ

การศึกษ์า

ผู้่นำาทางธุิรกิจำ/ 
ทางคว่ามูคิด

ภูมิูรัฐศาสติร์และ 
คว่ามูปลอดภัย

การกำากับดูแล

• ก�รบรรเที่�แลุ่ะ 
   เตั้รียัมพูร้อื่มก่อื่นเกิด้ภู้ยัพิูบ้ติั้
• ก�รฟ้ิ�นฟ้ิห็ลุ้่งเกิด้ภู้ยัพิูบ้ติั้
• ก�รฟ้ิ�นสภู�วะจิตั้ใจ

การรับมืูอกับภัยพิับัติิ
และการเติรียมูพัร้อมู
รับมืูอเหตุิฉุีกเฉิีน

การสร้างชุ่มูช่นในเอเชี่ยและนานาช่าติิ

จ�กก�รร่วมม่อื่ก้บพู้นธมิตั้รแลุ่ะเคร่อื่ข่้�ยัในประเที่ศเจ้�ภู�พู โด้ยัผู้้้เชี�ยัวช�ญจ�กสถึ�บ้นต่ั้�งๆ  
แลุ่ะเงินสน้บสนุนจ�กม้ลุ่นิธิเที่ม�เสก โครงก�รข้อื่งเร�สรรสร้�งห็ลุ่อื่มรวมคว�มเป็นผู้้้นำ�  

คว�มทุ่ี่มเที่ แลุ่ะที่ร้พูยั�กรอ้ื่นมีค่�จ�กประช�คมประเที่ศเจ้�ภู�พู 

พู้ฒน�ที่ร้พูยั�กรบุคคลุ่แลุ่ะส้งคมท้ี่�งในแลุ่ะนอื่กภู้มิภู�ค ง�นข้อื่งเร�ได้้สน้บสนุนให้็ 
ผู้้้นำ�ชุมชนต่ั้�งๆ มีส่วนร่วมเป็นเจ้�ข้อื่งโครงก�ร เร�อุื่ตั้ส�ห็ะทีี่�จะสร้�งผู้ลุ่ลุ้่พูธ์ทีี่� 

ห็ลุ่�กห็ลุ่�ยั รวมท้ี่�งก่อื่ร่�งคว�มร่วมม่อื่ทีี่�แน่นแฟ้ินก้บชุมชนเจ้�ภู�พูต่ั้�งๆ  
แลุ่ะพู้นธมิตั้รด้้�นเน่�อื่ห็�แลุ่ะก�รเผู้ยัแพูร่ 

ด้้วยัโครงก�รในระด้้บระห็ว่�งประเที่ศข้อื่งเร� เร�มุ่งม้�นทีี่�จะสร้�งคว�มเข้้�ใจร่วมก้นอื่ยั่�ง 
ลึุ่กซึ�งระห็ว่�งชุมชนในภู้มิภู�คแลุ่ะระด้้บส�กลุ่ ซึ�งเอ่ื่�อื่ให้็เกิด้ส้มพู้นธภู�พูทีี่�เห็นียัวแน่น 
แลุ่ะคว�มส�ม�รถึในชุมชนต่ั้�งๆ อีื่กท้ี่�งฝึึกท้ี่กษะแลุ่ะนว้ตั้กรรมทีี่�สำ�ค้ญสำ�ห็ร้บอื่น�คตั้

เร�ยัน่ห็ยั้ด้เคียังข้้�งก้นท้ี่�งในระด้้บภู้มิภู�คแลุ่ะในฐ�นะส่วนห็นึ�งข้อื่งโลุ่กอ้ื่นกว้�งให็ญ่นี�  
เพู่�อื่อุ้ื่มช้แลุ่ะเรียันร้้จ�กก้นแลุ่ะก้น เปิด้โอื่ก�สในก�รสร้�งส้มพู้นธ์ระห็ว่�งผู้้้คนทีี่� 

แข็้งแกร่งขึ้�น แลุ่ะนำ�พู�ชุมชนโลุ่กม�ร่วมก้นก้�วเข้้�ส่้อื่น�คตั้ทีี่�เป็นห็นึ�งเดี้ยัว
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ระยัะเวลุ่�โครงก�ร

โครงการคุณภาพัการบริการ 
ด้านสุขภาพัและคว่ามูปลอดภัยผู้่ป่ว่ย

โครงการการจัำดการ 
โรงพัยาบาลในประเทศไทย

ร่วมม่อื่ก้บ

กระทรว่งสาธิารณสุข ประเทศไทย
(กรมูการแพัทย์) 

Singapore Health Services Pte Ltd

ผู้้้เชี�ยัวช�ญก�รบริก�รด้้�นสุข้ภู�พูในไที่ยักำ�ลุ้่งที่บที่วนก�รให้็บริก�รด้้�นสุข้ภู�พูสำ�ห็ร้บส้งคมผู้้้ส้งอื่�ยัุ รวมท้ี่�ง 

ก�รพู้ฒน�ขี้ด้คว�มส�ม�รถึในก�รตั้อื่บสนอื่งคว�มต้ั้อื่งก�รในสภู�พูก�รณ์บริก�รด้้�นสุข้ภู�พูทีี่�กำ�ลุ้่งเปลีุ่�ยันแปลุ่ง 

โครงก�รนี�จะพู้ฒน�ก�รเตั้รียัมก�รเพู่�อื่ก�รมอื่บบริก�รด้้�นสุข้ภู�พู ตั้ลุ่อื่ด้จนระบบแลุ่ะนโยับ�ยั  

เพู่�อื่ให้็ประสบก�รณ์ด้้�นก�รด้้แลุ่สุข้ภู�พูเกิด้ประสิที่ธิผู้ลุ่ในส้งคมผู้้้ส้งอื่�ยัุข้อื่งประเที่ศไที่ยัม�กทีี่�สุด้

โครงก�รนี�มุ่งเน้นก�รพู้ฒน�ขี้ด้คว�มส�ม�รถึในด้้�นก�รจ้ด้ก�รข้้�นส้ง 

เพู่�อื่เวชบำ�บ้ด้วิกฤติั้แลุ่ะกำ�ห็นด้แผู้นปฏิบ้ติั้ตั้ลุ่อื่ด้จนกลุ่ยัุที่ธ์ 

สำ�ห็ร้บก�รจ้ด้ก�รคุณภู�พูแลุ่ะคว�มปลุ่อื่ด้ภู้ยัผู้้้ป่วยั 

ร่วมม่อื่ก้บ

โรงพัยาบาล Dr Ramelan Navy Hospital สุราบายา อินโดนีเซีัย
Singapore Health Services Pte Ltd

โดยสร้างขีดคว่ามูสามูารถึในด้านต่ิอไปนี�

ร่ว่มูพััฒนาประสบการณ์การดูแล 

ที�ต่ิอเนื�อง โดยมุู่งเน้นด้านผู้่สูงอายุ

ในประเทศไทย

ผู้้้เชี�ยัวช�ญก�รบริก�รด้้�นสุข้ภู�พู

กำ�ห็นด้ม�ตั้รก�รก�รด้้แลุ่แลุ่ะระบบก�รฝึึก
อื่บรมเพู่�อื่พู้ฒน�ระบบแลุ่ะก�รด้้แลุ่ผู้้้ป่วยั

ก�รพู้ฒน�คว�มร้้แลุ่ะท้ี่กษะสำ�ห็ร้บ 
วิช�ชีพูด้้�นเวชบำ�บ้ด้วิกฤติั้

คว่ามูปลอดภัยผู้่ป่ว่ยและ 

การดูแลอย่างมีูคุณภาพัเว่ช่บำาบัดวิ่กฤติิขั�นสูง

ในด้้�นก�รจ้ด้ก�รเวชบำ�บ้ด้วิกฤติั้

10 250

200

ผู้้้นำ� ผู้้้เชี�ยัวช�ญ
แลุ่ะ

ผู้ลุ่ส้มฤที่ธิ�

3 ปี
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โครงการอาชี่ว่ศึกษ์าและการฝึึกอบรมู (TVET)  
ในยุคอุติสาหกรรมู 4.0 

ก�รปฏิว้ติั้อุื่ตั้ส�ห็กรรมคร้�งทีี่�สี� ห็ร่อื่อุื่ตั้ส�ห็กรรม 4.0 มีเที่คโนโลุ่ยัีเชิงอุื่ตั้ส�ห็กรรมดิ้จิท้ี่ลุ่ 

เป็นกลุ่ไกสำ�ค้ญในก�รปฏิว้ติั้ประสิที่ธิภู�พูก�รผู้ลิุ่ตั้ในระด้้บอุื่ตั้ส�ห็กรรม 

โครงก�รต่ั้อื่เน่�อื่งนี�ส่งเสริมกลุุ่่มผู้้้นำ�แลุ่ะผู้้้ฝึึกสอื่นในด้้�นอุื่ตั้ส�ห็กรรม 4.0 ซึ�งเป็นทีี่�นิยัม  

แลุ่ะปลุ้่กฟัิงแนวคิด้ห็ลุ้่กแลุ่ะก�รประยุักต์ั้ใช้ก้บระบบแลุ่ะห็ลุ้่กส้ตั้รข้อื่ง TVET 

กระทรว่งไปรษ์ณีย์ โทรคมูนาคมู  

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(บังกลาเทศ)
Singapore Polytechnic

บังกลาเทศ จีำน

สำานักงานทรัพัยากรมูนุษ์ย์ 

และประกันสังคมูฉีงชิ่�ง จีำน
ITE Education Services Pte Ltd

ไทย

สำานักงานคณะกรรมูการ 

การอาชี่ว่ศึกษ์า กระทรว่ง

ศึกษ์าธิิการ ประเทศไทย
ITE Education Services Pte Ltd

พู้ฒน�แนวที่�งก�ร 
ฝึึกอื่บรมระด้้บประเที่ศ 
ในยัุคอุื่ตั้ส�ห็กรรม 4.0 

ร่วมม่อื่ก้บ ร่วมม่อื่ก้บ ร่วมม่อื่ก้บ

โครงก�รส่งเสริมคุณภู�พูข้อื่งห็ลุ้่กส้ตั้รในโรงเรียันอิื่สลุ่�ม แลุ่ะสร้�งคว�มส�ม�รถึแลุ่ะ

ศ้กยัภู�พูข้อื่งผู้้้นำ�โรงเรียันแลุ่ะคร้ในม้ลุ่ดี้ฟิส์ ซึ�งจะเอ่ื่�อื่ให้็กระที่รวงศึกษ�ธิก�รข้อื่งประเที่ศ

ได้้แนะนำ�ระเบียับวิธีแลุ่ะเที่คโนโลุ่ยัีก�รสอื่นให็ม่ลุ่่�สุด้ให้็เคร่อื่ข่้�ยัโรงเรียันอิื่สลุ่�ม

โครงการปัญญาประดิษ์ฐ์สำาหรับผู้่ให้การศึกษ์า 
ระดับมูหาวิ่ทยาลัยในเอเชี่ย

ร่วมม่อื่ก้บ
มูหาวิ่ทยาลัยในเอเชี่ย

Nanyang Technological University 
- School of Computer Science and Engineering

สิงคโปร์ เป็นศ้นยั์กลุ่�งข้อื่งภู้มิภู�คในด้้�นปัญญ�ประดิ้ษฐ์ (Artificial Intelligence ห็ร่อื่ AI) 

โครงก�รนี� มุ่งห็ว้งทีี่�จะเสริมสร้�งขี้ด้คว�มส�ม�รถึแลุ่ะสร้�งเคร่อื่ข่้�ยัระห็ว่�งมห็�วิที่ยั�ลุ้่ยัช้�นนำ�

แลุ่ะผู้้้นำ�เยั�วชนในเอื่เชียั เพู่�อื่กำ�ห็นด้แนวที่�งก�รพู้ฒน� AI ในอื่น�คตั้

โรงเรียนอิสลามูในมัูลดีฟส์
ร่วมม่อื่ก้บ

กระทรว่งศึกษ์าธิิการ มัูลดีฟส์ 
โครงการศึกษ์า Irsyad Trust

โครงก�รส้ญจรอ่ื่�นๆ 
ข้อื่ง

จ�กสิงคโปร์ 
แลุ่ะท้ี่�วเอื่เชียั

40 50

100

80120 25

160

210 210

60

6
ประเที่ศ

เพู่�อื่ว�งกลุ่ยัุที่ธ์แลุ่ะข้้�นตั้อื่น 
ในก�รส่งเสริมคว�มเป็นเลิุ่ศ 
ด้้�นก�รบริห็�รจ้ด้ก�ร TVET

ด้้วยัท้ี่กษะแลุ่ะคว�มร้้ทีี่�เกี�ยัวข้้อื่ง

เตั้รียัมคว�มพูร้อื่มแรงง�นสำ�ห็ร้บ
ก�รปฏิร้ปประเที่ศไที่ยัส่้ยัุคดิ้จิท้ี่ลุ่ 

ห็ร่อื่ประเที่ศไที่ยั 4.0

ผู้้้นำ� ผู้้้นำ� TVET

ผู้้้นำ�

ผู้้้นำ� TVETผู้้้เชี�ยัวช�ญ ผู้้้เชี�ยัวช�ญ

ผู้้้เชี�ยัวช�ญ

ผู้้้นำ�โรงเรียัน 
แลุ่ะผู้้้เชี�ยัวช�ญ

ผู้้้นำ�แลุ่ะ 
ผู้้้เชี�ยัวช�ญ

ผู้้้เชี�ยัวช�ญ

พู้ฒน� 

ในฐ�นะบุคลุ่�กรข้อื่งประเที่ศ 
แลุ่ะกระบวนก�รท้ี่กษะ TVET

แลุ่ะ แลุ่ะ

แลุ่ะ

แลุ่ะ

เพิู�มท้ี่กษะ ฝึึกอื่บรม

สร้�งคว�มส�ม�รถึแลุ่ะศ้กยัภู�พู 
ข้อื่ง ผู้้้ฝึึกสอื่น TVET ในฉงชิ�ง

โครงก�รในประเที่ศ 

เกี�ยัวก้บก�รวิจ้ยั AI  

ก�รศึกษ� แลุ่ะนว้ตั้กรรมใน

ระยัะเวลุ่�โครงก�ร

3 ปี
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SSYSLP ซึ�งเป็นส่วนห็นึ�งข้อื่ง Singapore Summit  

เป็นโครงก�รเฉพู�ะผู้้้ได้้ร้บเชิญ สำ�ห็ร้บผู้้้นำ�รุ่นให็ม่อื่�ยัุ 

ไม่เกิน 40 ปี ทีี่�ได้้ลุ่งม่อื่ลุ่งแรงเพู่�อื่สร้�งส้งคมทีี่�ดี้ขึ้�น 

สำ�ห็ร้บทุี่กคน

โด้ยัจ้ด้ขึ้�นเม่�อื่ว้นทีี่� 18 ถึึง 21 ก้นยั�ยัน 2562 มีผู้้้เข้้� 

ร่วมโครงก�ร 18 คนจ�กท้ี่�งในแลุ่ะนอื่กเอื่เชียัม�พูบปะ 

ก้นทีี่�สิงคโปร์ เพู่�อื่บอื่กเลุ่่�มุมมอื่ง คว�มร้กคว�มทุ่ี่มเที่  

แลุ่ะจุด้ห็ม�ยั แลุ่ะได้้ร่วมวงสนที่น�ห็ลุ่�กรุ่นห็ลุ่�ยัว้ยั  

อีื่กท้ี่�งเปิด้ร้บมุมมอื่งต่ั้�งๆ จ�กแต่ั้ลุ่ะคนตั้ลุ่อื่ด้จนผู้้้นำ� 

ทีี่�ม�กประสบก�รณ์

Singapore Summit Young Societal 
Leaders Programme (SSYSLP) 2562ห็น่วยัง�นสน้บสนุน

Singapore Economic Development Board

GIC

Monetary Authority of Singapore

Temasek

Singapore Summit เป็นกิจกรรมสำ�ห็ร้บผู้้้ได้้ร้บเชิญทีี่�จ้ด้ขึ้�นคร้�งแรกเม่�อื่ปี 2012 โด้ยัเป็นก�รรวมต้ั้วบรรด้� 

ผู้้้นำ�คว�มคิด้ ผู้้้บริห็�รระด้้บส้งในเอื่เชียัแลุ่ะส�กลุ่ ทีี่�ม�ร่วมก้นอื่ภิูปร�ยัสถึ�นก�รณ์ด้้�นภู้มิร้ฐศ�สตั้ร์  

เศรษฐกิจ ส้งคม แลุ่ะเที่คโนโลุ่ยัี ตั้ลุ่อื่ด้จนผู้ลุ่กระที่บต่ั้อื่ตั้ลุ่�ด้ อุื่ตั้ส�ห็กรรม แลุ่ะกลุ่ยุัที่ธ์ธุรกิจ

ในปี 2562 ก�รประชุมนี�มีผู้้้นำ�ธุรกิจแลุ่ะน้กคิด้คนสำ�ค้ญเก่อื่บ 400 คนม�ร่วมประชุม โด้ยัไม่เพีูยังแต่ั้ 

อื่ภิูปร�ยัเกี�ยัวก้บแนวคิด้ห็ลุ้่กเร่�อื่ง “Asia 2030” แลุ่ะห้็วข้้อื่เกี�ยัวข้้อื่งก้บคว�มท้ี่�ที่�ยัแลุ่ะแนวโน้มทีี่� 

ภู้มิภู�คนี�จะต้ั้อื่งเผู้ชิญในที่ศวรรษห็น้�

Singapore Summit 2019

ASEAN Prize 2019
ร่วมม่อื่ก้บ

เลขาธิิการ ASEAN

Yayasan Hasanah (มูาเลเซีัย)

ณ ง�นประชุม ASEAN Summit ประจำ�ปี มีก�รมอื่บร�งว้ลุ่ ASEAN เพู่�อื่ยักยั่อื่งบุคคลุ่ห็ร่อื่

อื่งค์กร ASEAN ทีี่�ได้้อุื่ทิี่ศตั้นเพู่�อื่กระบวนก�รสร้�งชุมชนระด้้บภู้มิภู�ค โด้ยัมีเป้�ห็ม�ยัเพู่�อื่ 

เก่�อื่ห็นุนก�รสร้�งชุมชน ASEAN แลุ่ะส่งเสริมคว�มร่วมม่อื่ระห็ว่�งกลุุ่่มประเที่ศ ASEAN

โด้ยัผู้้้ได้้ร้บร�งว้ลุ่ ASEAN Prize ประจำ�ปี  

2562 ได้้แก่ Dr Jemilah Mahmood รอื่ง 
เลุ่ข้�ธิก�รท้ี่�วไปด้้�นคว�มร่วมม่อื่ ประจำ� 
สห็พู้นธ์สภู�ก�ช�ด้แลุ่ะสภู�เสี�ยัววงเด่้อื่น 
แด้งระห็ว่�งประเที่ศ
 

ในฐ�นะประธ�นเลุ่ข้�ธิก�รก�รประชุม 
สุด้ยัอื่ด้ว่�ด้้วยัก�รด้ำ�เนินง�นด้้�น 
มนุษยัธรรม แลุ่ะประธ�นฝ่ึ�ยัก�รช่วยัเห็ลุ่่อื่ 
ด้้�นมนุษยัธรรม ประจำ�กอื่งทุี่น

สห็ประช�ช�ติั้เพู่�อื่ประช�กร Dr Jemilah 

เป็นกำ�ลุ้่งสำ�ค้ญในก�รว�งร�กฐ�นแนวที่�ง
คว�มร่วมม่อื่เพู่�อื่ก�รช่วยัเห็ลุ่่อื่ด้้�น
มนุษยัธรรมใน ASEAN  

ในฐ�นะสม�ชิกผู้้้ก่อื่ต้ั้�งเคร่อื่ข่้�ยัก�รลุ่ด้
แลุ่ะร้บม่อื่ภู้ยัพิูบ้ติั้เอื่เชียั เธอื่ได้้ทุ่ี่มเที่ 
ให้็ก้บก�รกำ�ห็นด้ข้้อื่ตั้กลุ่ง ASEAN  

ว่�ด้้วยักลุุ่่มคว�มร่วมม่อื่ก�รจ้ด้ก�ร 
ภู้ยัพิูบ้ติั้แลุ่ะก�รร้บม่อื่เห็ตุั้ฉุกเฉิน
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โครงการบริหารงานสาธิารณะในเมีูยนมูาและ

เวี่ยดนามู

เมีูยนมูา เวี่ยดนามู

โครงก�รนี�เพิู�มคว�มส�ม�รถึให้็ผู้้้นำ�ในก�รที่บที่วนแลุ่ะ

ปร้บเปลีุ่�ยันข้้�นตั้อื่นห็ลุ้่กต่ั้�งๆ ให้็เป็นค่้ม่อื่ม�ตั้รฐ�น 

ก�รปฏิบ้ติั้ง�น (Standard Operating Procedures 

ห็ร่อื่ SOPs) เพู่�อื่ส่งเสริมสภู�พูแวด้ลุ้่อื่มทีี่� 

เอ่ื่�อื่ต่ั้อื่ธุรกิจแลุ่ะธรรม�ภิูบ�ลุ่ 

โครงก�รนี�ประกอื่บด้้วยัก�รด้้ง�น ก�รประชุม 

ส้มมน�ผู้้้นำ� แลุ่ะเวิร์กชอื่ปเกี�ยัวก้บก�รร่�ง 

ค่้ม่อื่ม�ตั้รฐ�นก�รปฏิบ้ติั้ง�น

ร่วมม่อื่ก้บ

คณะกรรมูการคว่ามูร่ว่มูมืูอด้านเศรษ์ฐกิจำแห่งช่าติิ  
เมีูยนมูา

Civil Service College สิงคโปร์

โครงก�รนี�มีผู้้้เข้้�ร่วม 120 คน โด้ยัเป็นผู้้้นำ�แลุ่ะผู้้้เชี�ยัวช�ญ

ด้้�นเที่คโนโลุ่ยัีอื่�ห็�ร โครงก�รนี�ได้้เสริมสร้�งคว�มส�ม�รถึ

ในด้้�นก�รประยัุกต์ั้ใช้เที่คโนโลุ่ยัีอื่�ห็�ร ก�รจ้ด้ก�ร 

คว�มปลุ่อื่ด้ภู้ยัข้อื่งอื่�ห็�ร ก�รวิเคร�ะห์็คว�มเสี�ยัง  

ตั้ลุ่อื่ด้จนระบบก�รจ้ด้ก�รด้้�นคว�มม้�นคงที่�งอื่�ห็�ร 

แลุ่ะก�รจ้ด้ก�รเพู่�อื่คว�มยั้�งยั่น 

โครงก�รนี�ค�ด้ห็ว้งทีี่�จะสน้บสนุนเวียัด้น�มในก�ร 

ผู้สมผู้ส�นเที่คโนโลุ่ยัีให็ม่แลุ่ะนว้ตั้กรรมเพู่�อื่พู้ฒน� 

คุณภู�พูอื่�ห็�รได้้สำ�เร็จ 

ร่วมม่อื่ก้บ

กระทรว่งสาธิารณสุข เวี่ยดนามู
Nanyang Polytechnic International สิงคโปร์

โครงการเมืูองพัลวั่ติ 

โดยมููลนิธิิเทมูาเสก
ร่วมม่อื่ก้บ

Global Resilient Cities Network

Centre for Liveable Cities สิงคโปร์

โครงก�รนี�เป็นก�รพู้ฒน�คว�มส�ม�รถึในก�รแยักแยัะคว�มท้ี่�ที่�ยัแลุ่ะโอื่ก�สเพู่�อื่คว�มเป็นอื่ยั้่

ทีี่�ดี้แลุ่ะศ้กยัภู�พูในก�รเปลีุ่�ยันแปลุ่ง (พูลุ่ว้ตั้) ซึ�งคว�มจำ�เป็นในก�รเสริมสร้�งพูลุ่ว้ตั้ในเอื่เชียัน้�น

เป็นสิ�งสำ�ค้ญยัิ�งไม่ต่ั้�งจ�กคว�มท้ี่�ที่�ยัทีี่�เกิด้จ�กสภู�พูอื่�ก�ศเปลีุ่�ยันแปลุ่ง ไม่ว่�จะเป็นระด้้บ 

นำ��ที่ะเลุ่ทีี่�ส้งขึ้�น แลุ่ะปร�กฏก�รณ์สภู�พูอื่�ก�ศต่ั้�งๆ ทีี่�โห็ด้ร้�ยักว่�เดิ้ม 

โครงก�รนี�จะช่วยัให้็เม่อื่งต่ั้�งๆ ร่�งข้้อื่เสนอื่โครงก�รเกี�ยัวก้บสภู�พูอื่�ก�ศเปลีุ่�ยันแปลุ่งแลุ่ะ

พูลุ่ว้ตั้ทีี่�จะประสบคว�มสำ�เร็จ

เพืั�อร่างข้อเสนอโครงการเกี�ยว่กับ

สภาพัอากาศเปลี�ยนแปลงและ

พัลวั่ติที�จำะประสบคว่ามูสำาเร็จำ

ผู้ลุ่ส้มฤที่ธิ�

120
ผู้้้ร่วมโครงก�ร

จ�กสิงคโปร์ 
แลุ่ะท้ี่�วเอื่เชียั

32 48
ผู้้้นำ� ผู้้้เชี�ยัวช�ญ

แลุ่ะ

โครงการสัญจำรอื�นๆ
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ทุนนักข่าว่เอเชี่ยประจำำาปี 2019

ทุี่นน้กข่้�วเอื่เชียั เป็นกิจกรรมประจำ�ปีสำ�ห็ร้บน้กข่้�วในภู้มิภู�คทีี่�มีอื่�ยัุง�นป�นกลุ่�ง  

เพู่�อื่เสริมสร้�งก�รแลุ่กเปลีุ่�ยันที่�งวิช�ชีพูแลุ่ะว้ฒนธรรม ผู่้�นกิจกรรมเวิร์กชอื่ป  

ก�รอื่ภิูปร�ยั แลุ่ะก�รสนที่น� 

โครงก�รนี�ที่ำ�ให้็เกิด้ก�รรวมต้ั้วข้อื่งน้กข่้�วผู้้้เปี�ยัมประสบก�รณ์จ�กส�ยัง�นต่ั้�งๆ เพู่�อื่ใช้ชีวิตั้ 

เรียันร้้ แลุ่ะปฏิบ้ติั้ง�นร่วมก้นในสถึ�นก�รณ์ห็ลุ่�กห็ลุ่�ยัร้ปแบบเป็นเวลุ่�ส�มเด่้อื่นในสิงคโปร์

โด้ยัโครงก�รรุ่นทีี่� 10 ทีี่�จ้ด้ขึ้�นเม่�อื่เด่้อื่นกรกฎ�คมถึึงตุั้ลุ่�คม 2562 มีน้กข่้�ว 16 คนจ�กท้ี่�วเอื่เชียั

 ร่วมท้ี่�งประเที่ศค�ซ้คสถึ�นซึ�งเป็นคร้�งแรก ได้้ร่วมกิจกรรมโครงก�รแลุ่ะลุ่งม่อื่ค้นคว้�ข้้อื่ม้ลุ่เฉพู�ะ

บุคคลุ่เพู่�อื่ฝึึกฝึนท้ี่กษะวิช�ชีพูแลุ่ะคว�มเข้้�ใจเกี�ยัวก้บแนวโน้มในส่�อื่ ก�รส่�อื่ส�ร แลุ่ะเอื่เชียั

ร่วมม่อื่ก้บ
Institute of Policy Studies, 

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

โครงการ 
รุ่นที� 10

16
น้กข่้�ว 

จ�กเอื่เชียั

จ�กค�ซ้คสถึ�นทีี่�ม�ร่วม 

โครงก�รทุี่นน้กข่้�วเอื่เชียั

สมูาชิ่กคนแรก

ค่�ยัสิ�งแวด้ลุ้่อื่ม STEP 2019 เป็นโครงก�รระยัะเวลุ่�ห็กว้น ทีี่�จ้ด้ขึ้�นเพู่�อื่เยั�วชนใน

สิงคโปร์แลุ่ะเอื่เชียั โด้ยัคร้�งนี�จ้ด้ขึ้�นเม่�อื่ว้นทีี่� 10 ถึึง 16 พูฤศจิก�ยัน 2562  

เยั�วชน 92 คนม�เข้้�ร่วมก�รฟัิงบรรยั�ยั เวิร์กชอื่ปเชิงที่ด้ลุ่อื่งปฏิบ้ติั้  

ท้ี่ศนศึกษ� แลุ่ะก�รนำ�เสนอื่ผู้ลุ่ง�นข้อื่งน้กเรียัน  

แนวคิด้ห็ลุ้่กข้อื่งโครงก�รคร้�งนี�ค่อื่สภู�พูอื่�ก�ศเปลีุ่�ยันแปลุ่งแลุ่ะคว�มยั้�งยั่น  

โด้ยัปลุ้่กฝัึงเห็ลุ่่�น้กวิที่ยั�ศ�สตั้ร์รุ่นเยั�ว์ในเอื่เชียั แลุ่ะมุ่งเน้นก�รด้้แลุ่ 

จ้ด้ก�รสิ�งแวด้ลุ้่อื่ม

โครงก�รนี�ได้้ส่งเสริมก�รสร้�งเคร่อื่ข่้�ยัผู้้้นำ�เยั�วชนท้ี่�วเอื่เชียั โด้ยัอื่�ศ้ยั 

ก�รฝึึกฝึนเพู่�อื่เรียันร้้เชิงที่ด้ลุ่อื่งแบบมีส่วนร่วมแลุ่ะพึู�งพู�ก้น ประกอื่บด้้วยั

ค่ายสิ�งแว่ดล้อมู STEP 2019
ก�รร่วมม่อื่

National University of Singapore 
- Tropical Marine Science Institute 

92
ผู้้้ร่วมโครงก�ร

ก�รบรรยั�ยั ก�รที่ด้ลุ่อื่งภู�คสน�ม
ท้ี่ศนศึกษ�พู่�นทีี่�อื่นุร้กษ์ธรรมช�ติั้  

(เก�ะ St. John’s Island พู่�นทีี่�อื่นุร้กษ์ชุ่ม
นำ�� Sungei Buloh Wetlands Reserve 
แลุ่ะอุื่ที่ยั�น Windsor Nature Park)
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ก�รแลุ่กเปลีุ่�ยันระห็ว่�งประเที่ศแลุ่ะก�รสร้�งเคร่อื่ข่้�ยั



สำานักการจัำดการเหตุิแผ่่นดินไหว่แห่งประเทศจีำน สถึาบันวิ่ศว่กรรมูกลศาสติร์ กระทรว่งการจัำดการเหตุิฉุีกเฉิีน จีำน

Nanyang Technological University 
- School of Civil and Environmental Engineering สสสสสสสส

การประชุ่มูสัมูมูนาด้านคว่ามูปลอดภัย 
และการปฏิบัติิงานของอาสาสมัูครฉุีกเฉิีน 2562

โครงก�รนี�เน้นทีี่�ก�รสร้�งคว�มส�ม�รถึข้อื่งช่�งก่อื่สร้�งในระด้้บผู้้้เชี�ยัวช�ญแลุ่ะท้ี่อื่งถิึ�น ในก�รประยัุกต์ั้ใช้ระเบียับ

วิธีสำ�ห็ร้บอื่งค์ประกอื่บเชิงโครงสร้�งแลุ่ะทีี่�ไม่ใช่เชิงโครงสร้�ง สำ�ห็ร้บอื่�ค�รโรงเรียันทีี่�มีอื่ยั้่เดิ้ม ซึ�งจะช่วยับรรเที่�

คว�มเสี�ยังจ�กแผู่้นดิ้นไห็วในมณฑลุ่ก�นซ่้แลุ่ะชิงไห่็ในจีน ซึ�งอื่ยั้ใ่นบริเวณเปลุ่่อื่กโลุ่กเห็น่อื่รอื่ยัเลุ่่�อื่นมีพูลุ้่ง

การเสริมูกำาลังต้ิานทานแผ่่นดินไหว่ของอาคาร

Singapore Civil Defence Force
ร่วมม่อื่ก้บ

กิจกรรมนี�จ้ด้ขึ้�นเป็นคร้�งแรกเม่�อื่ว้นทีี่� 20 ถึึง 21 พูฤศจิก�ยัน 2562 ประกอื่บด้้วยัอื่�ส�สม้ครฉุกเฉิน 320 คน

จ�กท้ี่�วโลุ่ก ทีี่�ม�ร่วมแบ่งปันคว�มร้้ เช่น ก�รประยุักต์ั้คว�มร้้จ�กง�นวิจ้ยัวิที่ยั�ศ�สตั้ร์แลุ่ะก�รสร้�งสรรค์ที่�ง

เที่คโนโลุ่ยีั กิจกรรมนี�ยั้งเน้นทีี่�ก�รว�งม�ตั้รฐ�นแลุ่ะห็ลุ้่กปฏิบ้ติั้ทีี่�ร้ด้กุม อีื่กท้ี่�งมุ่งทีี่�ก�รเสริมขี้ด้คว�มส�ม�รถึ

แลุ่ะผู้ลุ่ทีี่�ได้้จ�กคว�มปลุ่อื่ด้ภู้ยัแลุ่ะก�รปฏิบ้ติั้ง�นข้อื่งอื่�ส�สม้ครฉุกเฉิน 

ร่วมม่อื่ก้บ

เช่�อื่มโยังเคร่อื่ข่้�ยัข้อื่งอื่�ส�สม้คร

ฉุกเฉินท้ี่�วโลุ่ก

ร่วมม่อื่ก้นเพู่�อื่ปร้บเปลีุ่�ยันแลุ่ะ

สร้�งคว�มปลุ่อื่ด้ภู้ยัแลุ่ะผู้ลุ่

ปฏิบ้ติั้ง�นให้็ได้้ม�กทีี่�สุด้

ผู้ส�นคว�มร้้ 

แลุ่ะสร้�งม�ตั้รฐ�น 

ตั้ลุ่อื่ด้จนห็ลุ้่กปฏิบ้ติั้

ว้ตั้ถุึประสงค์ข้อื่งโครงก�ร

ม้ลุ่นิธิเที่ม�เสกสน้บสนุนโครงก�รห็ลุ่�กห็ลุ่�ยัประเภูที่ เพู่�อื่พู้ฒน�ชีวิตั้ผู้้้คนแลุ่ะชุมชนในแลุ่ะนอื่กประเที่ศสิงคโปร์  
โครงก�รข้อื่งม้ลุ่นิธิเที่ม�เสก สำ�เร็จได้้ด้้วยัก�รบริจ�คเพู่�อื่ส�ธ�รณะจ�กกลุุ่่มเที่ม�เสก  

ทีี่�มุ่งม้�นในก�รสร้�งผู้ลุ่อ้ื่นดี้สำ�ห็ร้บผู้้้คนแลุ่ะชุมชนในปัจจุบ้นรวมท้ี่�งคนรุ่นห็ลุ้่ง

โด้ยัรวมแลุ้่ว โครงก�รข้อื่งเร�เสริมสร้�งศ้กยัภู�พูข้อื่งชุมชน ปลุ้่กฝัึงก�รแลุ่กเปลีุ่�ยันระห็ว่�งประเที่ศ  
แลุ่ะสร้�งคว�มส�ม�รถึในระด้้บภู้มิภู�ค พู้ฒน�วิที่ยั�ศ�สตั้ร์ แลุ่ะปกป้อื่งโลุ่กข้อื่งเร�

การส่งเสริมูการปรับตัิว่ของสังคมูและการพััฒนาชี่วิ่ติ
เร�มุ่งทีี่�จะสร้�งส้งคมในสิงคโปร์ทีี่�มีก�รปร้บต้ั้ว เป็นห็นึ�งเดี้ยัวก้น แลุ่ะมีส่วนร่วม โครงก�รข้อื่งเร�ซึ�งมุ่งเน้นผู้ลุ่ทีี่�ได้้ร้บ  

ช่วยัพู้ฒน�โครงสร้�งส้งคมด้้วยัก�รสน้บสนุนผู้้้คน เก่�อื่ห็นุนครอื่บคร้วต่ั้�งๆ แลุ่ะยักระด้้บชุมชน เร�ริเริ�มโครงก�รแลุ่ะก�รวิจ้ยั  
รวมท้ี่�งสน้บสนุนโครงก�รทีี่�ส่งเสริมว้ฒนธรรม มรด้ก แลุ่ะมีคุณค่� เพู่�อื่ให้็เกิด้ประโยัชน์ต่ั้อื่ผู้้้คนในปัจจุบ้นแลุ่ะในอื่น�คตั้

อุปถัึมูภ์การแลกเปลี�ยนระหว่่างประเทศและส่งเสริมูคว่ามูสามูารถึระดับภูมิูภาค
เร�สร้�งเคร่อื่ข่้�ยัผู้้้คนด้้วยัโครงก�รทีี่�ส่งเสริมก�รพู้ด้คุยัแลุ่กเปลีุ่�ยัน คว�มเข้้�ใจอ้ื่นดี้ แลุ่ะโลุ่กท้ี่ศน์ทีี่�กว้�งไกลุ่ขึ้�น  

ไม่เท่ี่�น้�น โครงก�รข้อื่งเร�ย้ังพู้ฒน�คว�มส�ม�รถึแลุ่ะขี้ด้คว�มส�ม�รถึในด้้�นบริก�รด้้�นสุข้ภู�พู ก�รศึกษ�  
ก�รบริห็�รง�นส�ธ�รณะ ก�รบริห็�รจ้ด้ก�รชุมชนเม่อื่ง แลุ่ะก�รร้บม่อื่ภู้ยัพิูบ้ติั้

การพััฒนาวิ่ทยาศาสติร์และปกป้องดาว่เคราะห์นี�เพืั�อโลกที�ยั�งยืน
เร�ทุ่ี่มเที่เพู่�อื่ร้กษ�คว�มยั้�งย่ัน แลุ่ะส่งเสริมก�รวิจ้ยัแลุ่ะก�รศึกษ�วิที่ยั�ศ�สตั้ร์ เที่คโนโลุ่ยีั  
วิศวกรรม คณิตั้ศ�สตั้ร์ รวมท้ี่�งโปรเจกต์ั้คิด้ค้นก�รแก้ปัญห็�เพู่�อื่ส่งเสริมคว�มเป็นอื่ย่้ัทีี่�ดี้ขึ้�น

โครงก�รเห็ลุ่่�นี�เสริมสร้�งคว�มส�ม�รถึในก�รวิจ้ยัแลุ่ะเอ่ื่�อื่อื่ำ�นวยัคว�มร่วมม่อื่ระห็ว่�งภู�คส่วนต่ั้�งๆ เช่น  
ก�รบริก�รด้้�นสุข้ภู�พู ก�รศึกษ� สภู�พูอื่�ก�ศเปลีุ่�ยันแปลุ่ง ก�รอื่นุร้กษ์ส้ตั้ว์ป่� แลุ่ะเศรษฐกิจห็มุนเวียัน

ก�รเตั้รียัมพูร้อื่มร้บม่อื่ภู้ยัพิูบ้ติั้
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