ปีที่

เติบโตเคียงข้างกัน

สร้างอนาคตร่วมกัน
มูลนิธิเทมาเสก
รายงานฉบับย่อประจ�าปี 2559/2560

เกีย่ วกับมูลนิธเิ ทมาเสก

มูลนิธิเทมาเสกเป็นองค์กรการกุศล ที่ ไรตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ มูลนิธิมอบทุนและสนับสนุน
โครงการต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเสริมศักยภาพของชุมชนในทวีปเอเชียและพื้นที่อื่นๆ โดยออกแบบ
และด�าเนินโครงการร่วมกับพันธมิตรโครงการ เพื่อมุ่งสร้างต้นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
รวมถึง ร่วมผลักดันสังคมให้มีชีวิตชีวาและเชื่อมโยงกันมากขึ้น ผ่านเครือข่ายความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ
โครงการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถในด้านการดูแลสุขภาพ การศึกษา
การบริหารงานสาธารณะ การบริหารจัดการชุมชนเมือง และการรับมือกับภัยพิบัติ
มูลนิธิเทมาเสก (Temasek Foundation International) เดิมชื่อ Temasek Foundation ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
ปี 2007 โดย “เทมาเสก” บริษัทลงทุนในสิงคโปร์ ต่อมาในปี 2016 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น
Temasek Foundation International ปัจจุบันเป็นหนึ่งในมูลนิธิของตระกูลเทมาเสก

สิ่งที่เราท�า

เชื่อมโยงชุมชน สร้างศักยภาพของผู้ร่วมงาน และสนับสนุนโครงการต่างๆ

สร้างทรัพยากรบุคคล สร้างทรัพยากรบุคคล
สร้างเครือข่าย
ด้านการดูแลสุขภาพ
ด้านการศึกษา
เชื่อมโยงระหว่างผู้คน

สร้างสถาบัน
แห่งความเป็นเลิศ

ฟื้นฟูชีวิตผู้ได้รับ
ผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติ

รายงานฉบับย่อประจ�าปี 2559/2560

ภาพรวมด้านการสนับสนุนเงินทุนและการพัฒนา

สร้างชุมชนเพื่ออนาคต
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในมูลนิธิที่ก่อตั้งโดยเทมาเสก มูลนิธิเทมาเสกจึงมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ดียิ่งกว่าให้กับชุมชนของเรา
ในเชิงรุก
เทมาเสกมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่ดีกว่า ประกอบไปด้วย โลกแห่งเศรษฐกิจเชิงรุก (An ABC World of Active
Economies) สังคมที่สวยงาม (Beautiful Societies) และโลกสะอาด (A Clean Earth) ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ (SDG) 17 รายการ*
โครงการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทมาเสก และด�าเนินไปอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายที่กล่าวมาข้างต้น เรามีความ
ปรารถนาร่วมกันที่จะสร้างอนาคตที่สดใสและดียิ่งกว่าให้กับทุกๆ คน

การสร้างโลก ABC**

โครงการของมูลนิธิเทมาเสก

งานที่ให้ประสิทธิผล เมืองที่ยั่งยืน
และชีวิตที่สมบูรณ์

•
•

พัฒนาความเชี่ยวชาญ
ฝึกอบรมการฝึกสอน
ระเบียบข้อบังคับทางการเงิน
การวางผังเมืองในด้านที่อยู่อาศัย การคมนาคมขนส่ง และรูปแบบอาคาร
‘สีเขียว’
พัฒนาการท่องเที่ยว
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สังคมที่สวยงาม

•
•
•
•
•

การจัดการด้านโภชนาการ
เทคโนโลยีวิจัยข้าว
การดูแลสุขภาพและการจัดการด้านสาธารณสุข
การบริหารงานสาธารณะ
การซื้อขายแลกเปลี่ยนและเจรจา

•
•

จัดการน�้าและน�้าเสีย
ก�ากับดูแลน�้า

เศรษฐกิจเชิงรุก

คนเข้มแข็ง ครอบครัวแน่นแฟ้น
ชุมชนที่เอื้อเฟื้อซึ่งกัน

โลกสะอาด

•
•
•
•

อากาศสดชื่น น�้าสะอาด โลกเย็นสบาย
*
**

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDG ขององค์การสหประชาชาติสามารถอ่านได้จาก www.un.org/sustainabledevelopment
คัดย่อจากรายงานสรุปของเทมาเสกประจำาปี 2560 (Temasek Review 2017) อ่านเพิ่มเติมได้ทาง
temasekreview.com.sg/abcworld
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มูลนิธิเทมาเสก

ภาพรวมด้านการสนับสนุนเงินทุนและการพัฒนา

ตัวเลขในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา พฤษภาคม 2550 - มีนาคม 2560
วิธีการของเรา

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิ มูลนิธิเทมาเสกเข้ามามีส่วนร่วมกับบุคลากรหลายพันคนทั่วภูมิภาคเอเชีย โครงการของเรารวบรวมแหล่ง
ทรัพยากรต่างๆ จากสถาบันในชุมชนที่เป็นเจ้าภาพ จากพันธมิตรด้านเนื้อหา และมูลนิธิเทมาเสก เมื่อทั้งหมดมาผสมผสานกัน
เราจึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาต้นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
การสนับสนุนเงินทุนของมูลนิธิมีหลักการส�าคัญดังต่อไปนี้
•

มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ มูลนิธิสนับสนุนโครงการซึ่งให้ความส�าคัญต่อผลลัพธ์ที่มีผลกระทบหลายระดับ ผ่านการแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้โดยผู้น�าและผู้ฝึกอบรมสู่เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน�าไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องภายในองค์กรนั้นๆ

•

ความร่วมมือ จากการก�าหนดความต้องการที่จะร่วมพัฒนาและร่วมด�าเนินโครงการ ชุมชนแม่ข่ายและพันธมิตรต้องมี
ส่วนส�าคัญในการศึกษาโครงการทุกขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการดังกล่าวนั้นตรงความต้องการ มีความส�าคัญต่อผู้ร่วม
โครงการ และด�าเนินไปได้ด้วยดี

•

ความเป็นเจ้าของ จากการร่วมวางแผนและการด�าเนินการโครงการนั้น ผู้น�าขององค์กรพันธมิตรต้องตระหนักถึงความส�าคัญ
ของโครงการและผลักดันให้องค์กรประสบความส�าเร็จ

สรุปตัวเลขแผนโครงการทีผ่ า่ นมา
จ�านวนทัง้ หมด:

เงินสนับสนุน:

S$178.4 ล้าน

348

47

44
40
32

33

15.4

16.0

41

39

17.2

18.9

32
26

14

14.3

17.9

18.6

19.1

21.1

19.9

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2550/2551 2551/2552 2552/2553 2553/2554 2554/2555 2555/2556 2556/2557 2557/2558 2558/2559 2559/2560

จ�านวนโครงการ

เงินทุน (S$m)
4
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ภาพรวมด้านการสนับสนุนเงินทุนและการพัฒนา

โครงการตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาแบ่งตามพื้นที่เป้าหมาย

ฟื้นฟูชีวิตผู้ได้รับผลกระทบ
S$9.8 ล้าน (6%)

สร้างทรัพยากรบุคคล: ด้านการดูแลสุขภาพ
S$28.3 ล้าน (16%)

สร้างสถาบันแห่งความเป็นเลิศ
S$47.1 ล้าน (26%)

รวม:

S$178.4 ล้าน
สร้างทรัพยากรบุคคล: ด้านการศึกษา
S$68.3 ล้าน (38%)

สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างผู้คน
S$24.9 ล้าน (14%)

โครงการตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
แบ่งตามภูมิศาสตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เงินสนับสนุนทัง้ สิน้
S$76.2 ล้าน

จ�านวนโครงการ

เอเชียเหนือ
เงินสนับสนุนทัง้ สิน้
S$32.5 ล้าน

43%

151

เอเชียใต้
เงินสนับสนุนทัง้ สิน้
S$22 ล้าน

18%

% ของเงินสนับสนุน

โครงการ

ประเทศอืน่ ๆ
เงินสนับสนุนทัง้ สิน้
S$47.7 ล้าน

12%

49

46

5

27%

102
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ภาพรวมด้านการสนับสนุนเงินทุนและการพัฒนา

ศิษย์เก่าผลผลิตของมูลนิธิตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

ผู้เข้าร่วมโดยตรง
(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560)
34,914
*

*เพื่อนร่วมงานของผู้เข้าร่วมโครงการ

(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560)

ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ
ด้านการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ
4,980 ครอบครัว

201,906

บุคคลที่เข้าร่วมประชุมด้านการเรียนรู้ซึ่งจัดทำาโดยผู้เข้าร่วมโครงการ หลังจากผู้ร่วมโครงการได้สำาเร็จการฝึกอบรมดังกล่าวแล้ว
(ตัวเลขรายงานโดยพันธมิตรโครงการ)

ไฮไลท์ปีงบประมาณ 2559/2560

ฟื้นฟูชีวิตผู้ได้รับผลกระทบ
S$0.6 ล้าน (3%)
1 โครงการ

สร้างสถาบันแห่งความเป็นเลิศ
S$8.3 ล้าน (42%)
18 โครงการ

สร้างทรัพยากรบุคคล: ด้านการดูแลสุขภาพ
S$3.5 ล้าน (17%)
7 โครงการ
ได้รับเงินสนับสนุนทั้งสิ้น:
S$19.9 ล้าน
รวมจ�านวนโครงการที่
ได้รับการอนุมัติทั้งสิ้น: 47

สร้างทรัพยากรบุคคล: ด้านการศึกษา
S$4.9 ล้าน (25%)
12 โครงการ

สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างผู้คน
S$2.6 ล้าน (13%)
9 โครงการ
6
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สร้างทรัพยากรบุคคล:
ด้านการดูแลสุขภาพ
โครงการ
ปีงบประมาณ 2559/2560

เงินสนับสนุนโครงการ
ปีงบประมาณ 2559/2560

S$3.5 ล้าน
ทุนสะสมทั้งสิ้น

S$28.3 ล้าน

7
ทุนสะสมทั้งสิ้น

57
เงินทุนสนับสนุนโครงการคิดเป็นร้อยละ
ปีงบประมาณ 2559/2560

ทุนสะสมทั้งสิ้น

17%

16%

7
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สร้างทรัพยากรบุคคล: ด้านการดูแลสุขภาพ
การบริหารจัดการการพยาบาล
สถานที่

สิ่งที่โครงการมุ่งเน้น

พันธมิตร

บังกลาเทศ

การรักษาแผลไฟไหม้ก่อนถึงโรงพยาบาลหรือ
แผนกฉุกเฉิน ตลอดจนวิธีการและแนวทาง
รักษาแผลไฟไหม้ เพื่อเพิ่มอัตราการอยู่รอด
ของคนไข้

บังกลาเทศ
• กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัว
(Ministry of Health and Family
Welfare)

สิงคโปร์
• กรมสุขภาพของสิงคโปร์ (Singapore Health
Services)

จีน

(Hebei, Tianjin,
Shaanxi และ
Sichuan)

ระบบบริหารการรักษาพยาบาล การเรียนการ จีน
สอน กลยุทธ์ทางคลินิก และหลักสูตรส�าหรับ • Hebei Medical University
ผู้น�าพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่าง • Shaanxi Provincial Health and Family
ยิ่งในด้านการพยาบาลฉุกเฉินและการผ่าตัด
Planning Commission
ทางการแพทย์ที่ Shaanxi
• West China Hospital, Sichuan
สิงคโปร์

• Nanyang Polytechnic International
• Ngee Ann Polytechnic
• กรมสุขภาพของสิงคโปร์ (Singapore Health
Services)

ทั่วเอเชีย

Temasek Foundation
International@10 Asia Nurse
Leaders Forum 2017: งานเสวนาระยะ
เวลา 3 วันที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้น�าพยาบาลและ
ผู้เชี่ยวชาญ 200 คนร่วมแบ่งปันแนวทางการ

ปฏิบัติที่ดีที่สุด ตลอดจนโครงการใหม่ๆ
ที่ด�าเนินการในชุมชนของตน

8

กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล และสถาบัน
พยาบาลทั่วทวีปเอเชีย
สิงคโปร์
• กรมสุขภาพของสิงคโปร์ (Singapore Health
Services)

•

สมาคมพยาบาลของสิงคโปร์ (Singapore
Nurses Association)

รายงานฉบับย่อประจ�าปี 2559/2560

สร้างทรัพยากรบุคคล: ด้านการดูแลสุขภาพ
การจัดการด้านสุขภาพ
สถานที่

สิ่งที่โครงการมุ่งเน้น

พันธมิตร

ทั่วเอเชีย

กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล และสถาบัน
ผู้บริหารด้านการดูแลสุขภาพประจ�ามูลนิธิ
เทมาเสกในบทบาทผู้น�าทวีปเอเชีย: โครงการ พยาบาลทั่วทวีปเอเชีย
ระยะเวลา 5 วันส�าหรับผู้บริหารจัดขึ้นเพื่อให้ สิงคโปร์
ผู้น�าด้านสุขภาพในระดับภูมิภาคได้แลกเปลี่ยน • กรมสุขภาพของสิงคโปร์ (Singapore Health
ความคิดเกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นผู้น�า และ
Services)
การบริหารจัดการ
• คณะดูแลสุขภาพแห่งชาติ (National
Healthcare Group)

ระบบสาธารณสุข
สถานที่

สิ่งที่โครงการมุ่งเน้น

พันธมิตร

มองโกเลีย

มองโกเลีย
บริหารงานสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมสภาวะ
ด้านสาธารณสุขของประเทศในภาพรวม
• กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health)
อาทิ หลักสูตรโครงการสุขภาพเชิงป้องกัน
สิงคโปร์
สุขภาพของสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในการ • Nanyang Polytechnic International
ประกอบอาชีพและในสถานที่ท�างาน การตรวจ
คัดกรองด้านสุขภาพ ตลอดจนวิถีชีวิตและ
โรคไม่ติดต่ออื่นๆ

ผู้น�าพยาบาลกว่า 200 คนจาก
ทั่วเอเชียเข้าร่วมงานเสวนา Temasek
Foundation International
@10 Asia Nurse Leaders Forum

เมื่อเดือน เม.ย. 2560 ซึ่งจัดขึ้นที่
ประเทศสิงคโปร์

9

มูลนิธิเทมาเสก

สร้างทรัพยากรบุคคล:
ด้านการศึกษา
โครงการ
เงินสนับสนุนโครงการ

ปีงบประมาณ 2559/2560

ปีงบประมาณ 2559/2560

12

S$4.9 ล้าน

ทุนสะสมทั้งสิ้น

ทุนสะสมทั้งสิ้น

120

เงินทุนสนับสนุนโครงการ
คิดเป็นร้อยละ
ปีงบประมาณ 2559/2560

25%
ทุนสะสมทั้งสิ้น

S$68.3 ล้าน

38%

10
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สร้างทรัพยากรบุคคล: ด้านการศึกษา
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (TVET)
สถานที่

สิ่งที่โครงการมุ่งเน้น

พันธมิตร

กัมพูชา

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับอุตสาหกรรม และ
เทคโนโลยียานยนต์

กัมพูชา
• กระทรวงแรงงานและอาชีวศึกษา (Ministry
of Labour and Vocational Training)

สิงคโปร์
• กรมการศึกษา ITE (ITE Education
Services)

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

ปฏิบัติตามกรอบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพ (Indonesia’s Quality Training
Framework) ในศูนย์การฝึกอบรม
อุตสาหกรรมระดับประเทศ และศูนย์
อาชีวศึกษาทั้งในระดับเขตและจังหวัดใน
ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพ

อินโดนีเซีย
• กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ (Ministry of
Manpower)

สิงคโปร์

• Singapore Polytechnic

สมรรถนะเฉพาะทางของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มาเลเซีย
ในด้านการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุม • การพัฒนาการลงทุนแห่งประเทศมาเลเซีย
การผลิตหลายขา (Multi-axis machining)
(Malaysian Investment Development
เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม
Authority)
สิงคโปร์
• กรมการศึกษา ITE (ITE Education
Services)

ศรีลังกา

กลยุทธ์และขั้นตอนในการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านการฝึกอบรมการบริหารจัดการ
TVET

ศรีลังกา
• กระทรวงการพัฒนาทักษะและอาชีวศึกษา

(Ministry of Skills Development and
Vocational Training)

สิงคโปร์
• กรมการศึกษา ITE (ITE Education
Services)

11

มูลนิธิเทมาเสก

สร้างทรัพยากรบุคคล: ด้านการศึกษา
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (TVET) (ต่อ)
สถานที่

สิ่งที่โครงการมุ่งเน้น

พันธมิตร

ติมอร์-เลสเต

พัฒนาหลักสูตรตามศักยภาพ และจัด
การฝึกอบรมทักษะตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

ติมอร์-เลสเต

• Special Administrative Region (SAR)
ของ Oe-Cusse Ambeno และเขตเศรษฐกิจ
ระบบตลาดและสังคมพิเศษ (Special Zone
of Social Market Economy)

สิงคโปร์

• Singapore Polytechnic

ไทย

แนวคิดและแนวทางปฏิบัติระดับก้าวหน้า
ตามกรอบแนวคิดที่เรียกว่า คิด-ออกแบบด�าเนินการ-ลงมือปฏิบัติ หรือ Conceive-

Design-Implement-Operate (CDIO)

ส�าหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยในเครือข่าย
ทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศไทย

ทั่วเอเชีย

Temasek Foundation International
@10 Asia Skills Leaders Forum
2017: กิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้น�าระยะ
เวลา 4 วัน จัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์

ระหว่างผู้น�าอาวุโสด้านนโยบาย ตลอดจน
แบ่งปันความรู้ กลยุทธ์ ทักษะความเป็นผู้น�า
และบริหารจัดการ โดยมุ่งพัฒนาและปฏิรูป
TVET ในทวีปเอเชีย
ทั่วเอเชีย

Temasek Foundation International
@10 Conceive-Design-ImplementOperate (CDIO) in Asia Programme
2017: การประชุมระดับภูมิภาคส�าหรับผู้น�า
ฝ่ายนโยบายและผู้เชี่ยวชาญ TVET เพื่อเสริม

สร้างความเข้าใจและแนวคิดกรอบการท�างาน
แบบ Conceive–Design–Implement–
Operate (คิด-ออกแบบ-ด�าเนินการลงมือปฏิบัติ) ในการเรียนการสอนสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย
12

ไทย
• ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สิงคโปร์
• Singapore Polytechnic

กระทรวงและสถาบันเทคนิคและอาชีวศึกษา
ทั่วเอเชีย
สิงคโปร์
• กรมการศึกษา ITE (ITE Education
Services)

กระทรวงและสถาบันเทคนิคและอาชีวศึกษา
ทั่วเอเชีย
สิงคโปร์

• Singapore Polytechnic

รายงานฉบับย่อประจ�าปี 2559/2560

สร้างทรัพยากรบุคคล: ด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM)
สถานที่

สิ่งที่โครงการมุ่งเน้น

พันธมิตร

ไทย

ผนึกความรู้และทักษะด้านการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์

ไทย
• กระทรวงศึกษาธิการ
• สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิงคโปร์
สถาบันการศึกษาแห่งชาติ (National Institute of

•

Education)

ภาวะผู้น�าในมหาวิทยาลัย
สถานที่

สิ่งที่โครงการมุ่งเน้น

พันธมิตร

ทั่วเอเชีย

ผู้น�าอาวุโสจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศจีน
ได้แบ่งปันทักษะความเป็นผู้น�าและบริหารจัดการ
ร่วมกัน

จีน

• Shanghai Jiao Tong University

สิงคโปร์

• National University of Singapore

ความเป็นผู้น�าด้านการศึกษา (โรงเรียน)
สถานที่

สิ่งที่โครงการมุ่งเน้น

พันธมิตร

อินโดนีเซีย

ฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ความสามารถในการ อินโดนีเซีย
สอน และเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและการสื่อสาร • Lembaga Pendidikan Maárif Nahdlatul
ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายภายใต้ Lembaga
Ulama
Pendidikan Maárif Nahdlatul Ulama

สิงคโปร์

• Irsyad Trust Limited

การบริหารการศึกษา
สถานที่

สิ่งที่โครงการมุ่งเน้น

พันธมิตร

เวียดนาม

ทักษะความเป็นผู้น�าและการบริหารจัดการ
โรงเรียนในด้านการวางกลยุทธ์ วิสัยทัศน์
และการแก้ปัญหาในโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศ

เวียดนาม
• กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม (Ministry
•

of Education and Training)

สถาบันเพื่อการศึกษาและการจัดการแห่งชาติ
(National Academy of Education and
Management)

สิงคโปร์
•
13

สถาบันการศึกษานานาชาติแห่งชาติ (National
Institute of Education International)

มูลนิธิเทมาเสก

สร้างเครือข่ายเชื่อมโยง
ระหว่างผู้คน
เงินทุนสนับสนุนโครงการคิดเป็นร้อยละ

เงินสนับสนุนโครงการ

ปีงบประมาณ 2559/2560

ทุนสะสมทั้งสิ้น

13%

14%

ปีงบประมาณ 2559/2560

S$2.6 ล้าน

โครงการ

ทุนสะสมทั้งสิ้น

9

S$24.9 ล้าน

ปีงบประมาณ 2559/2560

ทุนสะสมทั้งสิ้น

61

14
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สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างผู้คน
โครงการแลกเปลี่ยนผู้น�านักศึกษา
สถานที่

สิ่งที่โครงการมุ่งเน้น

พันธมิตร

ทั่วเอเชีย

Temasek Foundation International
มหาวิทยาลัยในเอเชีย
Leadership Enrichment and Regional
สิงคโปร์
Networking (TF Intl LEaRN): โครงการ
• Nanyang Technological University
แลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาส�าหรับ
• National University of Singapore
ผู้น�านักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ประกอบ
• Singapore Management University
ด้วยการเรียนรู้ด้านวิชาการ ทักษะความเป็น
• Singapore University of Technology
ผู้น�า เรียนรู้งานบริการชุมชน การฝึกงาน และ
and Design

ท�างานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม ตั้งเป้า
หมายว่าจะมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม TF Intl
LEaRN Connect ราว 100 คน ซึ่งจัดขึ้นใน
เดือน พ.ค. 2560 โดยเป็นการกลับมาร่วมตัว
กันครั้งแรกของศิษย์เก่า LEaRN

ทั่วเอเชีย

Temasek Foundation International
Specialists’ Community Action
and Leadership Exchange (TF Intl
SCALE): โครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้น�า

นักศึกษาจากสถาบันโพลีเทคนิคและสถาบัน
เทคนิคได้น�าทักษะความเป็นผู้น�าและการ
สร้างเครือข่ายมาทดลองปฏิบัติจริงในโครงการ
นวัตกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ที่ด�าเนินการอยู่ใน
หลายชุมชนทั่วเอเชีย

15

สถาบันโพลีเทคนิคและสถาบันเทคนิคในเอเชีย
สิงคโปร์
•
•
•
•

Ngee Ann Polytechnic
Republic Polytechnic
Singapore Polytechnic
Temasek Polytechnic

มูลนิธิเทมาเสก

สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างผู้คน
โครงการเชื่อมโยงผู้น�าของมูลนิธิเทมาเสกในปี 2559
สถานที่

สิ่งที่โครงการมุ่งเน้น

พันธมิตร

ทั่วเอเชีย

กิจกรรมเสวนาเป็นเวลา 2 วันส�าหรับผู้น�า
รัฐบาลอาวุโสและผู้น�าบริการสาธารณะ เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อการบริหาร
จัดการภาคส่วนรัฐบาลและความท้าทายทั่ว
โลกที่ส่งผลต่อเอเชีย

กระทรวงและหน่วยงานรัฐบาลในเอเชีย

ทุนนักข่าวเอเชียประจ�าปี 2559
สถานที่

สิ่งที่โครงการมุ่งเน้น

พันธมิตร

ทั่วเอเชีย

• หน่วยงานสื่อในระดับภูมิภาค
นักข่าวอาวุโสในเอเชียได้แบ่งปันความรู้และ
แลกเปลี่ยนแนวคิดในช่วงกิจกรรมฝึกอบรมเชิง สิงคโปร์
ปฏิบัติการด้านการสื่อสารมวลชน การเสวนา • Nanyang Technological University
ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดจนการสนทนาพูดคุย
(Wee Kim Wee School of
ทั่วไป โดยมุ่งส่งเสริมความเข้าใจประเด็นต่างๆ
Communication and Information)
ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข่าวและการสื่อสาร
มวลชนในเอเชีย

Temasek Foundation
International Asia Leaders
Connect คืองานสัมมนาประจ�าปี

จัดขึ้นในประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้ผู้น�า
อาวุโสทั่วเอเชียได้แลกเปลี่ยนแนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารและก�ากับดูแล
ตลอดจนความท้าทายของภาครัฐ

16

รายงานฉบับย่อประจ�าปี 2559/2560

สร้างสถาบันแห่ง
ความเป็นเลิศ
เงินสนับสนุนโครงการ

โครงการ

ปีงบประมาณ 2559/2560

ปีงบประมาณ 2559/2560

S$8.3 ล้าน

18

ทุนสะสมทั้งสิ้น

ทุนสะสมทั้งสิ้น

S$47.1 ล้าน 91
เงินทุนสนับสนุนโครงการคิดเป็นร้อยละ
ปีงบประมาณ 2559/2560

ทุนสะสมทั้งสิ้น

42%

26%

17

มูลนิธิเทมาเสก

สร้างสถาบันแห่งความเป็นเลิศ
การบริหารจัดการชุมชนเมือง
สถานที่

สิ่งที่โครงการมุ่งเน้น

พันธมิตร

กัมพูชา

แผนแม่บทประจ�าเมืองต่างๆ โดยมุ่งบริหารการ
เติบโตของจ�านวนประชากรในเมือง ตลอดจน
นโยบายที่อยู่อาศัยสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การเงิน และ
การจัดสรรที่อยู่อาศัยสาธารณะ

กัมพูชา
• กระทรวงบริหารทีด่ น
ิ การวางผังเมือง และโยธาธิการ
(Ministry of Land Management,
Urban Planning and Construction)

สิงคโปร์

• Singapore Cooperation Enterprise

จีน

จีน
• คณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ

การวางแผนและบริหารจัดการในเมือง
ทั้งในระดับเมือง มณฑล และประเทศ

(National Development and Reform
Commission)

สิงคโปร์
• ศูนย์กลางเมืองน่าอยู่ (Centre for Liveable Cities)
อินโดนีเซีย

การบริหารการคมนาคมในเมืองเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ การคมนาคม และการขนส่งในเมือง

อินโดนีเซีย
• กระทรวงประสานงานเศรษฐกิจ (Coordinating
Ministry for Economic Affairs)

สิงคโปร์

• National University of Singapore

พม่า

การวางผังเมืองขนาดใหญ่และเล็ก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านที่อยู่อาศัยสาธารณะ

พม่า
• กระทรวงโยธาธิการ (Ministry of Construction)
สิงคโปร์

• Singapore Cooperation Enterprise

ทั่วเอเชีย

โครงการ Temasek Foundation

International Water Leadership
Programme ระยะที่ 3 เป็นโครงการเน้น

ด้านการบริหารจัดการน�้าและแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการน�้าประปา

กระทรวง การประปา มหาวิทยาลัย กลุ่มยุทธศาสตร์
และองค์กรประชาคมที่ดูแลปัญหาด้านการจัดการและ
บริหารแหล่งน�้า
สิงคโปร์

• National University of Singapore (Institute
of Water Policy, Lee Kuan Yew School of
Public Policy)
• The Singapore Water Academy
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สร้างสถาบันแห่งความเป็นเลิศ
การบริหารงานสาธารณะ
สถานที่

สิ่งที่โครงการมุ่งเน้น

พันธมิตร

บังกลาเทศ

การสร้างผลผลิตและความสัมพันธ์ของแรงงาน บังกลาเทศ
เพื่อส่งเสริมการไกล่เกลี่ยและประนีประนอม • กระทรวงแรงงานและการจัดหางาน (Ministry
ในการบริหารจัดการแรงงาน
of Labour and Employment)
สิงคโปร์

• Nanyang Polytechnic International

ภูฏาน

กัมพูชา

นวัตกรรมเพื่อการสร้างผลผลิตในภาคบริการ
พลเรือน โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์มาเป็น
เครื่องมือพัฒนาแนวคิดด้านนวัตกรรมและ
การวางแผนเศรษฐกิจ

ภูฏาน

ความเป็นผู้น�าสาธารณะ การเงินและการ
ก�ากับดูแลสาธารณะ เพื่อส่งเสริมความ
สามารถในการตัดสินใจ การออกแบบ
นโยบาย และการน�าไปปฏิบัติ

กัมพูชา
• กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง (Ministry of

• Royal Civil Service Commission

สิงคโปร์

• Singapore Polytechnic

Economy and Finance)

สิงคโปร์

• Nanyang Technological University
(College of Humanities, Arts & Social
Sciences, Nanyang Centre for Public
Administration)

อินเดีย

การวางแผนและบริหารจัดการด้านการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์ ความ
เคลื่อนไหวของการท่องเที่ยว การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
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อินเดีย
• สภา Jaipur Municipal Council
สิงคโปร์

• Singapore Cooperation Enterprise
• Temasek Polytechnic

มูลนิธิเทมาเสก

สร้างสถาบันแห่งความเป็นเลิศ
การบริหารงานสาธารณะ (ต่อ)
สถานที่

สิ่งที่โครงการมุ่งเน้น

อินโดนีเซีย

•

จัดท�าเครื่องมือทบทวนนโยบายเพื่อ
เข้าถึงนโยบายที่ออกแบบและด�าเนินการ
โดยมุ่งหวังการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

•

การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานความสามารถในภาคบริการ
ทางการเงิน และส่งเสริมกระบวนการ
ออกแบบการเรียนการสอน ตลอดจนทักษะ
การจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้สอน

•

แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดร่วมกัน
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
สถาบันต่างๆ และอุตสาหกรรมโรงแรม
และการท่องเที่ยว และ

•

คาซัคสถาน

พันธมิตร

ทบทวนการบริหารงานสาธารณะ ระบบ
และขั้นตอนต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจ

อินโดนีเซีย
• การประสานงานกระทรวงเศรษฐกิจ

(Coordinating Ministry for Economic
Affairs)
• การบริการทางการเงิน (Financial Service
Authority)
• กระทรวงการท่องเที่ยว (Ministry of
Tourism)
• สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์แห่งชาติ (National
Institute of Public Administration)

สิงคโปร์

• Civil Service College
• Republic Polytechnic

ความเป็นผู้น�าเชิงกลยุทธ์ในด้านการก�ากับดูแล คาซัคสถาน
การพัฒนาเศรษฐกิจ และการบริหารทรัพยากร • กระทรวงการบริการพลเรือน (Ministry of
มนุษย์ส�าหรับภาคบริการพลเรือน
Civil Service Affairs)

• Academy of Public Administration
under the President of the Republic
of Kazakhstan

สิงคโปร์

• Civil Service College
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สร้างสถาบันแห่งความเป็นเลิศ
การบริหารงานสาธารณะ (ต่อ)
สถานที่

สิ่งที่โครงการมุ่งเน้น

พันธมิตร

สปป. ลาว

การบัญชีและการก�ากับดูแลสาธารณะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัญชีคงค้าง ภาษี และ
การจัดการทางการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อและค่าใช้จ่าย

สปป. ลาว
• กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance)

ศรีลังกา

สิงคโปร์

• Institute of Singapore Chartered
Accountants

ศรีลังกา
ศักยภาพในการบริหารงานสาธารณะเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย • กองส่งเสริมการท่องเที่ยวศรีลังกา (Sri Lanka
ผ่านแผนพัฒนาการท่องเที่ยว การตลาดดิจิทัล
Tourism Promotion Bureau)
และการตลาดผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
สิงคโปร์
• Singapore Cooperation Enterprise

ทั่วเอเชีย

Temasek Foundation International
Governance & Public Administration:

ช่องทางส�าหรับเจ้าหน้าที่อาวุโสได้เข้ามาแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการ
ปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะ ซึ่งรวมถึงการ
จัดการทางการเงินในภาครัฐ วิธีการของรัฐบาล
ในทุกภาคส่วน และการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
ทั่วเอเชีย

Temasek Foundation International
Trade & Negotiations Series of
Programmes: การตัดสินใจเกี่ยวกับ

นโยบายส�าหรับการค้าและการเจรจาระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนประเด็นด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ
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กระทรวงและหน่วยงานรัฐบาลในเอเชีย
สิงคโปร์

• Civil Service College

กระทรวงและหน่วยงานรัฐบาลในเอเชียที่
รับผิดชอบด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ
กระบวนการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ
สิงคโปร์

• Nanyang Technological University (S.
Rajaratnam School of International
Studies)

มูลนิธิเทมาเสก

ฟืน้ ฟูชวี ติ และความเป็นอยู่
ของผู้ได้รับผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติ
โครงการ

เงินสนับสนุนโครงการ
ปีงบประมาณ 2559/2560

S$0.6 ล้าน
Cumulative Total

ปีงบประมาณ 2559/2560

1
ทุนสะสมทั้งสิ้น
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S$9.8 ล้าน
เงินทุนสนับสนุนโครงการคิดเป็นร้อยละ
ปีงบประมาณ 2559/2560

ทุนสะสมทั้งสิ้น

3%

6%
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ฟื้นฟูชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
ฟื้นฟูชุมชนผ่านการดูแลสุขภาพ
สถานที่

สิ่งที่โครงการมุ่งเน้น

พันธมิตร

เนปาล

เนปาล
พัฒนาระบบและวิธีการส�าคัญๆ เพื่อ
การบริหารจัดการในสถานการณ์ภัยพิบัติ
• กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health)
ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและในโรงพยาบาล สิงคโปร์
เพื่อการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติที่ดียิ่งขึ้น
• กรมสุขภาพของสิงคโปร์ (Singapore Health
Services)

คณะผู้เชี่ยวชาญจากสิงคโปร์และ
เนปาลจะร่วมมือกันพัฒนา
กรอบการจัดการภัยพิบัติ
เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ได้ดียิ่งขึ้น
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โทร: (65) 6828 6030 แฟ็กซ์: (65) 6821 1151

เครื่องพิมพ์เพื่อใส่
โลโก้ FSC
เอกสารฉบับนี้จัดพิมพ์ด้วย
กระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

