
                                   โครงการเตรียมงาน 100 ปี พระประสูติกาล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ช่ือโครงการ วตัถปุระสงค์ วธีิด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท)

ผู้ รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานที่ให้การ

สนับสนนุ

ประโยชน์ที่ได้รับและผลกระทบในวง

กว้างตอ่สงัคม

1. ท าบญุตกับาตร  ถวายภตัตาหารเช้า 

พระสงฆ์  10 รูป  /ทอดผ้าป่าสามคัคีเพ่ือ

ผู้ ป่วยยากไร้ และ บริการตรวจสขุภาพแก่

ประชาชน  เพ่ือถวายเป็นพระกศุล แด่

องค์อปุถมัภ์มลูนิธิฯ  เน่ืองในวโรกาส  1 

ทศวรรษ เสด็จสูส่วรรคาลยั

 - เพ่ือน้อมร าลกึถงึพระกรุณาธิคณุ ของ

สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิ

วฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

องค์อปุถมัภ์มลูนิธิโรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน และองค์ประธาน

กองทนุชว่ยเหลอืประชาชนปลอดโรค

เขตร้อน                                               

 - เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ

กรุณาธิคณุที่มีตอ่คณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน และโรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล 

 และโอกาสที่เป็นปีครบ 1 ทศวรรษ 

เสด็จสูส่วรรคาลยั                                 

      - เพ่ือให้บริการตรวจสขุภาพแก่

ประชาชน โดยไม่คิดมลูคา่                    

  - เพ่ือรับบริจาคเงินทอดผ้าป่าการกศุล

เพ่ือชว่ยเหลอืผู้ ป่วยยากไร้โรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน

 - นิมนต์พระสงฆ์จ านวน 10 รูป เพ่ือ

ถวายภตัตาหารเช้า และตกับาตร         

     - จดันิทรรศการและกิจกรรมการ

กศุลเทิดพระเกียรติเพ่ือเผยแพร่พระ

กรณียกิจ บริเวณโถง ชัน้ 1 อาคารราช

นครินทร์                                            

   - จดัให้มีบริการตรวจโรค และ

บริการทางการแพทย์แกป่ระชาชนโดย

ไม่คิดมลูคา่ :- กายภาพบ าบดั 50 คน,  

 นวดแผนไทย 100 คน, ฝังเข็ม 100 คน

    - นิมนต์พระราชธรรมวาที ผู้ชว่ยเจ้า

อาวาสวดัประยรุวงศาวาส เป็นองค์

ประธานทอดผ้าป่า และแสดงธรรม

เทศนา เร่ือง เมตตาธรรมค า้จนุโลก

 วนัอาทิตย์ที่ 1 ก.ค. 

2561

โรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน  /

กรรมการมลูนิธิ

โรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน 

และคณะท างานจดั

ทอดผ้าป่าการกศุลเพ่ือ

ผู้ ป่วยยากไร้ 

โรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน

คณะเวชศาสตร์         

เขตร้อน 

มหาวทิยาลยัมหิดล

 - เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ

กรุณาธิคณุแกป่ระชาชนผู้ เข้าร่วมงาน

ทอดผ้าป่าการกศุล                              

   - ประชาชนผู้มาร่วมงานได้ร่วม

บ าเพ็ญพระกศุลถวายสมเด็จพระเจ้าพ่ี

นางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา กรม

หลวงนราธิวาสราชนครินทร์



ช่ือโครงการ วตัถปุระสงค์ วธีิด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท)

ผู้ รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานที่ให้การ

สนับสนนุ

ประโยชน์ที่ได้รับและผลกระทบในวง

กว้างตอ่สงัคม

2. ท าบญุตกับาตร  ถวายภตัตาหารเช้า 

พระสงฆ์   ถวายเป็นพระกศุลแดอ่งค์

อปุถมัภ์มลูนิธิฯ

 - เพ่ือน้อมร าลกึถงึองค์อปุถมัภ์มลูนิธิ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และ

เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ

กรุณาธิคณุที่มีตอ่คณะเวชศาสตร์       

เขตร้อน และโรงพยาบาลเวชศาสตร์    

เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล  เสด็จสู่

สวรรคาลยั วนัที่ 2 มกราคม  และใน

โอกาสวนัขึน้ปีใหม่ 2562 ของคณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน

 - นิมนต์พระสงฆ์จ านวน 9 - 30 รูป 

เพ่ือถวายภตัตาหารเช้า และตกับาตร   

 - จดันิทรรศการและกิจกรรมการกศุล

เทิดพระเกียรติเพ่ือเผยแพร่พระ        

กรณียกิจ บริเวณโถง ชัน้ 1 อาคารราช

นครินทร์

สปัดาห์สดุท้ายของ

เดือนธนัวาคม  2561

โรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน  /

กรรมการมลูนิธิ

โรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน

คณะเวชศาสตร์        

เขตร้อน 

มหาวทิยาลยัมหิดล

 - เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ

กรุณาธิคณุแกป่ระชาชนผู้ เข้าร่วมงาน  

และร่วมบ าเพ็ญพระกศุลถวายสมเด็จ

พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา

 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

3. นิทรรศการและกิจกรรมการกศุล

เทิดพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาสวนัคล้าย

วนัประสตูิ  6 พฤษภาคม

 - เพ่ือน้อมร าลกึถงึองค์อปุถมัภ์มลูนิธิ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และ

องค์ประธานกองทนุชว่ยเหลอืประชาชน

ปลอดโรคเขตร้อน                                 

    - เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ

กรุณาธิคณุที่มีตอ่คณะเวชศาสตร์      

เขตร้อน และโรงพยาบาลเวชศาสตร์       

  เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล

 - จดันิทรรศการและกิจกรรมการกศุล

เทิดพระเกียรติเพ่ือเผยแพร่พระ       

กรณียกิจ บริเวณโถง ชัน้ 1 อาคารราช

นครินทร์                                           

 -   ตกับาตรพระสงฆ์ 10 รูป ณ ศนูย์

โรคเมืองร้อนนานาชาติราชนครินทร์ 

(RTIC )อ.สวนผึง้ จ.ราชบรีุ

1 - 31 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน  /

กรรมการมลูนิธิ

โรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน , 

กรรมการกองทนุ

ชว่ยเหลอืประชาชน

ปลอดโรคเขตร้อน

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

 มหาวทิยาลยัมหิดล

 - เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ

กรุณาธิคณุที่มีตอ่มลูนิธิฯ  ศนูย์โรค

เมืองร้อนนานาชาติราชนครินทร์ คณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน  และโรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อนให้ประชาชนทัว่ไป

ได้รับทราบ



ช่ือโครงการ วตัถปุระสงค์ วธีิด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท)

ผู้ รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานที่ให้การ

สนับสนนุ

ประโยชน์ที่ได้รับและผลกระทบในวง

กว้างตอ่สงัคม

4. พิธีเปิดห้อง "กลัยาณิวฒันาวรานสุรณ์"

 ห้องปฏิบตัิการชีวนิรภยั ระดบั 3 (BSL 3)

 - เพ่ือน้อมร าลกึถงึองค์อปุถมัภ์มลูนิธิ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และ

เผยแพร่พระกรณียกิจ  และพระ

กรุณาธิคณุที่มีตอ่คณะเวชศาสตร์       

เขตร้อน และโรงพยาบาลเวชศาสตร์    

เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล

  - นิมนต์พระสงฆ์จ านวน  10   รูป 

เพ่ือถวายภตัตาหารเช้า และตกับาตร   

   -  ท าป้ายช่ือห้อง                             

 -  เชิญผู้บริจาคร่วมสร้างห้อง BSL 3  

และห้องตา่งๆ ในอาคารราชนครินทร์ 

มาร่วมงานพิธีฯ                                 

 - ตดัริบบิน้เพ่ือเปิดการใช้ห้องอยา่ง

เป็นทางการ โดยเชิญผู้ มีอปุการคณุที่

บริจาคเงินสมทบทนุการกอ่สร้างห้อง

และจดัซือ้ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์เข้า

ร่วมงาน

   6  พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน  /

กรรมการมลูนิธิ

โรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

 มหาวทิยาลยัมหิดล

 - คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ด าเนินการ

สร้างห้องปฏิบตัิการชีวนิรภยัระดบั 3  

(Biosafety Level 3, BSL3)  ได้รับ

พระราชทานนามวา่ ห้องกลัยาณิ

วฒันาวรานสุรณ์   ซึ่งเป็นห้องปลอด

เชือ้ยิ่งยวด ส าหรับการทดลองวจิยัของ

เชือ้กอ่โรคร้ายแรงในคนและสตัว์  ซึ่ง

จะท าให้คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

สามารถสร้างสรรค์งานวจิยั

วทิยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลย ี

ที่มีคณุภาพและมาตรฐาน เพ่ือพฒันา

ความเป็นอยูแ่ละคณุภาพชีวติของ

ประชาชน และเพ่ือการพึง่ตนเองของ

ประเทศ

5.. จดัสถานที่แสดงพระประวตัิองค์

อปุถมัภ์มลูนิธิโรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน

 - เพ่ือน้อมร าลกึถงึองค์อปุถมัภ์มลูนิธิ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และ

เผยแพร่พระกรณียกิจ  และพระ

กรุณาธิคณุที่มีตอ่คณะเวชศาสตร์เขต 

ร้อน และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

 มหาวทิยาลยัมหิดล

 - จดัท าสถานที่รวบรวมพระประวตัิ

องค์อปุถมัภ์ตอ่มลูนิธิฯ                      

 - จดัแสดงพระเก้าอีท้ี่เคยประทบัเม่ือ

ครัง้เสด็จเยี่ยมชมกิจการคณะฯ บริเวณ

โถงชัน้ 1 ที่ประดิษฐานพระบรม

สาทิสลกัษณ์ ณ อาคารราชนครินทร์    

  - เปิดกรวยดอกไม้สดถวายสกัการะ 

หน้าพระสาทิสลกัษณ์

เดือนกนัยายน 2562 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

 และกรรมการมลูนิธิ

โรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

 มหาวทิยาลยัมหิดล

 - เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ

กรุณาธิคณุตอ่มลูนิธิฯ คณะฯ และ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนให้

ประชาชนที่มาใช้บริการที่ รพ. ได้รับ

ทราบ



ช่ือโครงการ วตัถปุระสงค์ วธีิด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท)

ผู้ รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานที่ให้การ

สนับสนนุ

ประโยชน์ที่ได้รับและผลกระทบในวง

กว้างตอ่สงัคม

6. ท าบญุตกับาตร  ถวายภตัตาหารเช้า 

พระสงฆ์  เพ่ือถวายเป็นพระกศุล

 - เพ่ือน้อมร าลกึถงึองค์อปุถมัภ์มลูนิธิ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และ

เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ

กรุณาธิคณุที่มีตอ่คณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน และโรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล  

เสด็จสูส่วรรคาลยั วนัที่ 2 มกราคม  และ

ในโอกาสวนัขึน้ปีใหม่ 2563 ของคณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน

 - นิมนต์พระสงฆ์จ านวน 9 - 30 รูป 

เพ่ือถวายภตัตาหารเช้า และตกับาตร   

     - จดันิทรรศการและกิจกรรมการ

กศุลเทิดพระเกียรติเพ่ือเผยแพร่พระ

กรณียกิจ บริเวณโถง ชัน้ 1 อาคารราช

นครินทร์

สปัดาห์สดุท้ายของ

เดือนธนัวาคม  2562

โรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน  /

กรรมการมลูนิธิ

โรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน

คณะเวชศาสตร์        

เขตร้อน 

มหาวทิยาลยัมหิดล

 - เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ

กรุณาธิคณุแกป่ระชาชนผู้ เข้าร่วมงาน  

และร่วมบ าเพ็ญพระกศุลถวายสมเด็จ

พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา

 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

7. บ าเพ็ญพระกศุลเน่ืองในวโรกาสวนั

คล้ายวนัประสตูิ  6 พฤษภาคม โดยการ

ถวายภตัตาหารเพลพระสงฆ์ 10 รูป

 - เพ่ือน้อมร าลกึถงึองค์อปุถมัภ์มลูนิธิ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และ

เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ

กรุณาธิคณุที่มีตอ่คณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน และโรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล

 - นิมนต์พระสงฆ์จ านวน 10 รูป เพ่ือ

ถวายภตัตาหารเพล

 6 พฤษภาคม 2563 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

  และคณะกรรมการ

มลูนิธิโรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

 มหาวทิยาลยัมหิดล

 - กรรมการมลูนิธิฯ และบคุลากรคณะฯ

 ร่วมน้อมร าลกึถงึองค์อปุถมัภ์มลูนิธิ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนที่ทรงมี

พระกรุณาธิคณุที่มีตอ่มลูนิธิฯ คณะฯ 

และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 

มหาวทิยาลยัมหิดล



ช่ือโครงการ วตัถปุระสงค์ วธีิด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท)

ผู้ รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานที่ให้การ

สนับสนนุ

ประโยชน์ที่ได้รับและผลกระทบในวง

กว้างตอ่สงัคม

8.  การจดัประชมุวชิาการ   The 20th 

International Congress for Tropical 

Medicine and Malaria (ICTMM 2020)  

 ณ ศนูย์การประชมุไบเทค  บางนา  

กรุงเทพมหานคร

 - เพ่ือสร้างความร่วมมือทางวชิาการ

และวจิยัระหวา่งอาจารย์ นักวจิยั และ

นักศกึษา จากสถาบนัการศกึษาใน

ประเทศไทยและจากสถาบนัการศกึษา

ของตา่งประเทศ                                   

  - เพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์และ

นักศกึษาของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

มหาวทิยาลยัมหิดล ได้น าเสนอ

ผลงานวจิยั ตอ่ที่ประชมุวชิาการระดบั

นานาชาติ                                            

   - เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์ด้านการวจิยัของอาจารย์

และนักศกึษา กบันักวจิยัระดบันานาชาติ

 -จดัประชมุวชิาการนานาชาติด้านเวช  

 ศาสตร์เขตร้อน โดยมี อาจารย์ นักวจิยั

  นักศกึษา จากประเทศไทย และจาก 

ตา่งประเทศทัว่โลก เข้าร่วมประชมุกวา่

 3,000 คน                                         

 - จดัโต๊ะหมูบ่ชูาวางพานพุม่ และ

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ เพ่ือร าลกึ

พระกรุณาธิคณุ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนาง

เธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ องค์อปุถมัภ์

มลูนิธิฯ และองค์ประธานกองทนุ

ชว่ยเหลอืประชาชนปลอดโรคเขตร้อน 

ในโอกาสครบ 12 ปี เสด็จสูส่วรรคาลยั

20 - 24  กนัยายน  2563 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

 มหาวทิยาลยัมหิดล 

และ สมาคมปาราสติ

วทิยาและอายรุศาสตร์

เขตร้อนแห่งประเทศ

ไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพ

ในนามประเทศไทย

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

 มหาวทิยาลยัมหิดล  

และ สมาคมปาราสติ

วทิยาและอายรุศาสตร์

เขตร้อนแห่งประเทศไทย

 - ผู้ เข้าร่วมประชมุได้สร้างความ

ร่วมมือทางวชิาการและวจิยั                 

 - ผู้ เข้าร่วมประชมุได้น าเสนอผลงาน

การวจิยั แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์การวจิยัระหวา่งกนั         

 - เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ

กรุณาธิคณุขององค์อปุถมัภ์มลูนิธิ ฯ 

แกผู่้ เข้าร่วมประชมุ

 - เพ่ือน้อมร าลกึถงึองค์อปุถมัภ์มลูนิธิ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และ

เผยแพร่พระกรณียกิจ  และพระ 

กรุณาธิคณุที่มีตอ่คณะเวชศาสตร์       

เขตร้อน และโรงพยาบาลเวชศาสตร์    

เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล



ช่ือโครงการ วตัถปุระสงค์ วธีิด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท)

ผู้ รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานที่ให้การ

สนับสนนุ

ประโยชน์ที่ได้รับและผลกระทบในวง

กว้างตอ่สงัคม

9. ท าบญุตกับาตร  ถวายภตัตาหารเช้า 

พระสงฆ์  เพ่ือถวายเป็นพระกศุล

 - เพ่ือน้อมร าลกึถงึองค์อปุถมัภ์มลูนิธิ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และ

เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ

กรุณาธิคณุที่มีตอ่คณะเวชศาสตร์       

เขตร้อน และโรงพยาบาลเวชศาสตร์    

เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล  เสด็จสู่

สวรรคาลยั วนัที่ 2 มกราคม  และใน

โอกาสวนัขึน้ปีใหม่ 2564 ของคณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน

 - นิมนต์พระสงฆ์จ านวน 9 - 30 รูป 

เพ่ือถวายภตัตาหารเช้า และตกับาตร   

                                                          

          -

 - สปัดาห์สดุท้ายของ     

   เดือน ธนัวาคม 2563

โรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน  /

กรรมการมลูนิธิ

โรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน

คณะเวชศาสตร์        

เขตร้อน 

มหาวทิยาลยัมหิดล

 - เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ

กรุณาธิคณุแกป่ระชาชนผู้ เข้าร่วมงาน  

และร่วมบ าเพ็ญพระกศุลถวายสมเด็จ

พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา

 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

10. นิทรรศการเทิดพระเกียรติและ

กิจกรรมเพ่ือร าลกึ 13 ปี เสด็จสู่

สวรรคาลยั  2 มกราคม 2564 และ 

ครบรอบ 25 ปี ที่ทรงรับมลูนิธิฯ ไว้ในพระ

อปุถมัภ์ฯ 6 กมุภาพนัธ์ 2564

 - เพ่ือน้อมร าลกึถงึองค์อปุถมัภ์มลูนิธิ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และ

เผยแพร่พระกรณียกิจ  และพระ

กรุณาธิคณุที่มีตอ่คณะเวชศาสตร์       

เขตร้อน และ  โรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล

 - จดันิทรรศการเทิดพระเกียรติเพ่ือ

เผยแพร่พระกรณียกิจ บริเวณโถง ชัน้ 1

 อาคารราชนครินทร์

-  วนัที่ 1-31 พฤษภาคม 

 2564

โรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน 

และกรรมการมลูนิธิ

โรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

 มหาวทิยาลยัมหิดล

 - เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ

กรุณาธิคณุตอ่มลูนิธิฯ คณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน และโรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อนให้ประชาชนทัว่ไป

ได้รับทราบ



ช่ือโครงการ วตัถปุระสงค์ วธีิด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท)

ผู้ รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานที่ให้การ

สนับสนนุ

ประโยชน์ที่ได้รับและผลกระทบในวง

กว้างตอ่สงัคม

11. ท าบญุตกับาตร  ถวายภตัตาหารเช้า

 พระสงฆ์  เพ่ือถวายเป็นพระกศุล

 - เพ่ือน้อมร าลกึถงึองค์อปุถมัภ์มลูนิธิ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และ

เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ

กรุณาธิคณุที่มีตอ่คณะเวชศาสตร์         

เขตร้อน และโรงพยาบาลเวชศาสตร์   

เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล  เสด็จสู่

สวรรคาลยั วนัที่ 2 มกราคม  และใน

โอกาสวนัขึน้ปีใหม่ 2565 ของคณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน

 - นิมนต์พระสงฆ์จ านวน 9 - 30 รูป 

เพ่ือถวายภตัตาหารเช้า และตกับาตร   

                                                          

          -

 - สปัดาห์สดุท้ายของ     

   เดือน ธนัวาคม 2564

โรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน  /

กรรมการมลูนิธิ

โรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน

คณะเวชศาสตร์        

เขตร้อน 

มหาวทิยาลยัมหิดล

 - เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ

กรุณาธิคณุแกป่ระชาชนผู้ เข้าร่วมงาน  

และร่วมบ าเพ็ญพระกศุลถวายสมเด็จ

พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา

 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

12. บ าเพ็ญพระกศุลเน่ืองในวโรกาสวนั

คล้ายวนัประสตูิ  6 พฤษภาคม

 - เพ่ือน้อมร าลกึถงึองค์อปุถมัภ์มลูนิธิ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และ

องค์ประธานกองทนุชว่ยเหลอืประชาชน

ปลอดโรคเขตร้อน    เผยแพร่พระ         

กรณียกิจและพระกรุณาธิคณุที่มีตอ่

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 

มหาวทิยาลยัมหิดล

 - นิมนต์พระสงฆ์จ านวน 9  รูป เพ่ือ

ถวายภตัตาหารเพล

 6 พฤษภาคม 2565 ศนูย์โรคเมืองร้อน

นานาชาติราชนครินทร์ 

(RTIC) และกรรมการ

กองทนุชว่ยเหลอื

ประชาชนปลอดโรค

เขตร้อน

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

 มหาวทิยาลยัมหิดล

 - กรรมการมลูนิธิฯ กรรมการกองทนุ

ชว่ยเหลอืประชาชนปลอดโรคเขตร้อน 

บคุลากรคณะฯ และข้าราชการและ

ประชาชนในอ าเภอสวนผึง้ จงัหวดั

ราชบรีุ ร่วมน้อมร าลกึถงึองค์อปุถมัภ์

มลูนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนที่

ทรงมีพระกรุณาธิคณุที่มีตอ่มลูนิธิฯ 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 

มหาวทิยาลยัมหิดล



ช่ือโครงการ วตัถปุระสงค์ วธีิด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท)

ผู้ รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานที่ให้การ

สนับสนนุ

ประโยชน์ที่ได้รับและผลกระทบในวง

กว้างตอ่สงัคม

13. ท าบญุตกับาตร  ถวายภตัตาหารเช้า

 พระสงฆ์  เพ่ือถวายเป็นพระกศุล

 - เพ่ือน้อมร าลกึถงึองค์อปุถมัภ์มลูนิธิ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และ

เผยแพร่พระกรณียกิจ    และพระ

กรุณาธิคณุ  ที่มีตอ่คณะเวชศาสตร์     

เขตร้อน และโรงพยาบาลเวชศาสตร์    

เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล  เสด็จสู่

สวรรคาลยั วนัที่ 2 มกราคม  และใน

โอกาสวนัขึน้ปีใหม่ 2566 ของคณะ

เวชศาสตร์เขตร้อน

 - นิมนต์พระสงฆ์จ านวน 9 - 30 รูป 

เพ่ือถวายภตัตาหารเช้า และตกับาตร

 - สปัดาห์สดุท้ายของ     

   เดือน ธนัวาคม 2565

โรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน  /

กรรมการมลูนิธิ

โรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน

คณะเวชศาสตร์        

เขตร้อน 

มหาวทิยาลยัมหิดล

 - เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ

กรุณาธิคณุแกป่ระชาชนผู้ เข้าร่วมงาน  

และร่วมบ าเพ็ญพระกศุลถวายสมเด็จ

พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา

 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

14.. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ เน่ืองใน

วาระครบรอบ 100 ปี พระประสตูิกาล 

สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิ

วฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 - เพ่ือน้อมร าลกึถงึองค์อปุถมัภ์มลูนิธิ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน   และ

เผยแพร่พระกรณียกิจ  และพระ

กรุณาธิคณุที่มีตอ่คณะเวชศาสตร์       

เขตร้อน และโรงพยาบาลเวชศาสตร์    

เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล

 - จดันิทรรศการเทิดพระเกียรติเพ่ือ

เผยแพร่พระกรณียกิจ บริเวณโถง ชัน้ 1

 อาคารเฉลมิพระเกียรติ

1 มกราคม - 31 

ธนัวาคม 2566

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

 มหาวทิยาลยัมหิดล / 

กรรมการมลูนิธิ รพ.ฯ

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

 มหาวทิยาลยัมหิดล

 - เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ

กรุณาธิคณุตอ่มลูนิธิฯ คณะฯ และ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนให้

ประชาชนทัว่ไปได้รับทราบ

15. จดักิจกรรมบริจาคโลหิต  ตรวจรักษา

โรค ฝังเข็ม นวดแผนไทย  โดยไม่มี

คา่ใช้จา่ย เพ่ือถวายเป็นพระกศุล

 - เพ่ือน้อมร าลกึถงึองค์อปุถมัภ์มลูนิธิ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และ

เผยแพร่พระกรณียกิจ  และ พระ

กรุณาธิคณุที่มีตอ่คณะเวชศาสตร์       

เขตร้อน และโรงพยาบาลเวชศาสตร์    

เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล

ประชาสมัพนัธ์เชิญชวนบคุลากร

ภายในและภายนอก ร่วมบริจาคโลหิต

 100 คน และร่วมงานการกศุล รับ

บริการตรวจสขุภาพโดยไม่มีคา่ใช้จา่ย 

กิจกรรมละ 100 คน

 6 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน / 

กรรมการมลูนิธิ รพ.ฯ

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

 มหาวทิยาลยัมหิดล

 - ประชาชนทัว่ไปจะได้รับบริการด้าน

สขุภาพโดยไม่เสยีคา่ใช้จา่ย และร่วม

กิจกรรมสาธารณกศุลโดยการบริจาค

โลหิต



ช่ือโครงการ วตัถปุระสงค์ วธีิด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 

(บาท)

ผู้ รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานที่ให้การ

สนับสนนุ

ประโยชน์ที่ได้รับและผลกระทบในวง

กว้างตอ่สงัคม

16.  บ าเพ็ญพระกศุลโดยการตกับาตร

ถวายพระสงฆ์ 100 รูป เน่ืองในวาระ

ครบรอบ 100 ปี พระประสตูิกาล สมเด็จ

พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 - เพ่ือน้อมร าลกึถงึองค์อปุถมัภ์มลูนิธิ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และ

เผยแพร่พระกรณียกิจ และ  พระ

กรุณาธิคณุที่มีตอ่คณะเวชศาสตร์       

เขตร้อน และโรงพยาบาลเวชศาสตร์    

เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล

 - นิมนต์พระจ านวน 100 รูป เพ่ือรับ

บิณฑบาตรอาหารแห้ง

 6 พฤษภาคม 2566 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

 และโรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อน 

มหาวทิยาลยัมหิดล / 

กรรมการมลูนิธิ รพ.ฯ

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

 มหาวทิยาลยัมหิดล

 - กรรมการมลูนิธิฯ และบคุลากรคณะฯ

 ร่วมน้อมร าลกึถงึองค์อปุถมัภ์มลูนิธิ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนที่ทรงมี

พระกรุณาธิคณุที่มีตอ่มลูนิธิฯ คณะฯ 

และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 

มหาวทิยาลยัมหิดล

17.  โครงการประชมุวชิาการนานาชาติ : 

Joint International of Tropical 

Medicine Meeting 2023 (JITMM 2023)

 - เพ่ือสร้างความร่วมมือทางวชิาการ

และวจิยัระหวา่งอาจารย์ นักวจิยั และ

นักศกึษา จากสถาบนัการศกึษาใน

ประเทศไทยและจากสถาบนัการศกึษา

ของตา่งประเทศ

 - จดัประชมุวชิาการด้านเวชศาสตร์ 

เขตร้อน โดยมีอาจารย์ นักวจิยั 

นักศกึษา จากประเทศไทย และ

ตา่งประเทศทัว่โลก ประมาณ 700 คน

 ธนัวาคม 2566 คณะกรรมการจดั

ประชมุวชิาการ

นานาชาติ JITMM 2023

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

 มหาวทิยาลยัมหิดล

 - ผู้ เข้าร่วมประชมุได้สร้างความ

ร่วมมือทางวชิาการและวจิยั                 

 - ผู้ เข้าร่วมประชมุได้น าเสนอผลงาน

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

ด้านวชิาการและวจิยั

 - เพ่ือน้อมร าลกึถงึองค์อปุถมัภ์มลูนิธิ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และ

เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ

กรุณาธิคณุที่มีตอ่คณะเวชศาสตร์       

เขตร้อน และโรงพยาบาลเวชศาสตร์     

เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล

 - ตัง้โต๊ะหมูบ่ชูาวางพานพุม่ และจดั

นิทรรศการเทิดพระเกียรติร าลกึในพระ

กรุณาธิคณุของ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนาง

เธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ องค์อปุถมัภ์ 

มลูนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 

และองค์ประธานกองทนุชว่ยเหลอื

ประชาชนปลอดโรคเขตร้อน

 - เพ่ือเผยแพร่พระกรณียกิจและพระ

กรุณาธิคณุที่ทรงมีตอ่มลูนิธิ

โรงวพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนใน

พระอปุถมัภ์ฯ และ ตอ่กองทนุ

ชว่ยเหลอืประชาชนปลอดโรคเขตร้อน 

ตอ่ผู้ เข้าร่วมประชมุตา่งประเทศ

 

 


