โครงการเตรียมงาน 100 ปี พระประสูติกาล สมเด็จพระเจ้ าพี่นางเธอ เจ้ าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

1. ทาบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้ า
พระสงฆ์ 10 รูป /ทอดผ้ าป่ าสามัคคีเพื่อ
ผู้ป่วยยากไร้ และ บริ การตรวจสุขภาพแก่
ประชาชน เพื่อถวายเป็ นพระกุศล แด่
องค์อปุ ถัมภ์มลู นิธิฯ เนื่องในวโรกาส 1
ทศวรรษ เสด็จสูส่ วรรคาลัย

- เพื่อน้ อมราลึกถึงพระกรุณาธิคณ
ุ ของ
สมเด็จพระเจ้ าพี่นางเธอ เจ้ าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์
องค์อปุ ถัมภ์มลู นิธิโรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้ อน และองค์ประธาน
กองทุนช่วยเหลือประชาชนปลอดโรค
เขตร้ อน
- เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ
กรุณาธิคณ
ุ ที่มีตอ่ คณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน และโรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล
และโอกาสที่เป็ นปี ครบ 1 ทศวรรษ
เสด็จสูส่ วรรคาลัย
- เพื่อให้ บริ การตรวจสุขภาพแก่
ประชาชน โดยไม่คิดมูลค่า
- เพื่อรับบริ จาคเงินทอดผ้ าป่ าการกุศล
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้ อน

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

- นิมนต์พระสงฆ์จานวน 10 รูป เพื่อ วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ค.
ถวายภัตตาหารเช้ า และตักบาตร
2561
- จัดนิทรรศการและกิจกรรมการ
กุศลเทิดพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระ
กรณียกิจ บริเวณโถง ชัน้ 1 อาคารราช
นคริ นทร์
- จัดให้ มีบริ การตรวจโรค และ
บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนโดย
ไม่คิดมูลค่า :- กายภาพบาบัด 50 คน,
นวดแผนไทย 100 คน, ฝั งเข็ม 100 คน
- นิมนต์พระราชธรรมวาที ผู้ชว่ ยเจ้ า
อาวาสวัดประยุรวงศาวาส เป็ นองค์
ประธานทอดผ้ าป่ า และแสดงธรรม
เทศนา เรื่ อง เมตตาธรรมค ้าจุนโลก

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หน่วยงานที่ให้ การ
สนับสนุน

โรงพยาบาล
คณะเวชศาสตร์
เวชศาสตร์ เขตร้ อน / เขตร้ อน
กรรมการมูลนิธิ
มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้ อน
และคณะทางานจัด
ทอดผ้ าป่ าการกุศลเพื่อ
ผู้ป่วยยากไร้
โรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้ อน

ประโยชน์ที่ได้ รับและผลกระทบในวง
กว้ างต่อสังคม
- เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ
กรุณาธิคณ
ุ แก่ประชาชนผู้เข้ าร่วมงาน
ทอดผ้ าป่ าการกุศล
- ประชาชนผู้มาร่วมงานได้ ร่วม
บาเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระเจ้ าพี่
นางเธอ เจ้ าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หน่วยงานที่ให้ การ
สนับสนุน

ประโยชน์ที่ได้ รับและผลกระทบในวง
กว้ างต่อสังคม

2. ทาบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้ า
พระสงฆ์ ถวายเป็ นพระกุศลแด่องค์
อุปถัมภ์มลู นิธิฯ

- เพื่อน้ อมราลึกถึงองค์อปุ ถัมภ์มลู นิธิ
โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อน และ
เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ
กรุณาธิคณ
ุ ที่มีตอ่ คณะเวชศาสตร์
เขตร้ อน และโรงพยาบาลเวชศาสตร์
เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล เสด็จสู่
สวรรคาลัย วันที่ 2 มกราคม และใน
โอกาสวันขึ ้นปี ใหม่ 2562 ของคณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน

- นิมนต์พระสงฆ์จานวน 9 - 30 รูป
สัปดาห์สดุ ท้ ายของ
เพื่อถวายภัตตาหารเช้ า และตักบาตร เดือนธันวาคม 2561
- จัดนิทรรศการและกิจกรรมการกุศล
เทิดพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระ
กรณียกิจ บริเวณโถง ชัน้ 1 อาคารราช
นคริ นทร์

โรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้ อน /
กรรมการมูลนิธิ
โรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้ อน

คณะเวชศาสตร์
เขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล

- เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ
กรุณาธิคณ
ุ แก่ประชาชนผู้เข้ าร่วมงาน
และร่วมบาเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จ
พระเจ้ าพี่นางเธอ เจ้ าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

3. นิทรรศการและกิจกรรมการกุศล
เทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันคล้ าย
วันประสูติ 6 พฤษภาคม

- เพื่อน้ อมราลึกถึงองค์อปุ ถัมภ์มลู นิธิ
โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อน และ
องค์ประธานกองทุนช่วยเหลือประชาชน
ปลอดโรคเขตร้ อน
- เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ
กรุณาธิคณ
ุ ที่มีตอ่ คณะเวชศาสตร์
เขตร้ อน และโรงพยาบาลเวชศาสตร์
เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล

- จัดนิทรรศการและกิจกรรมการกุศล 1 - 31 พฤษภาคม 2562
เทิดพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระ
กรณียกิจ บริเวณโถง ชัน้ 1 อาคารราช
นคริ นทร์
- ตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป ณ ศูนย์
โรคเมืองร้ อนนานาชาติราชนครินทร์
(RTIC )อ.สวนผึ ้ง จ.ราชบุรี

โรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้ อน /
กรรมการมูลนิธิ
โรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้ อน ,
กรรมการกองทุน
ช่วยเหลือประชาชน
ปลอดโรคเขตร้ อน

คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน - เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรุณาธิคณ
ุ ที่มีตอ่ มูลนิธิฯ ศูนย์โรค
เมืองร้ อนนานาชาติราชนครินทร์ คณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน และโรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้ อนให้ ประชาชนทัว่ ไป
ได้ รับทราบ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

4. พิธีเปิ ดห้ อง "กัลยาณิวฒ
ั นาวรานุสรณ์ " - เพื่อน้ อมราลึกถึงองค์อปุ ถัมภ์มลู นิธิ
ห้ องปฏิบตั ิการชีวนิรภัย ระดับ 3 (BSL 3) โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อน และ
เผยแพร่พระกรณียกิจ และพระ
กรุณาธิคณ
ุ ที่มีตอ่ คณะเวชศาสตร์
เขตร้ อน และโรงพยาบาลเวชศาสตร์
เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล

- นิมนต์พระสงฆ์จานวน 10 รูป
เพื่อถวายภัตตาหารเช้ า และตักบาตร
- ทาป้ายชื่อห้ อง
- เชิญผู้บริจาคร่วมสร้ างห้ อง BSL 3
และห้ องต่างๆ ในอาคารราชนคริ นทร์
มาร่วมงานพิธีฯ
- ตัดริบบิ ้นเพื่อเปิ ดการใช้ ห้องอย่าง
เป็ นทางการ โดยเชิญผู้มีอปุ การคุณที่
บริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้ างห้ อง
และจัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ เข้ า
ร่วมงาน

5.. จัดสถานที่แสดงพระประวัติองค์
อุปถัมภ์มลู นิธิโรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้ อน

- จัดทาสถานที่รวบรวมพระประวัติ
เดือนกันยายน 2562
องค์อปุ ถัมภ์ตอ่ มูลนิธิฯ
- จัดแสดงพระเก้ าอี ้ที่เคยประทับเมื่อ
ครัง้ เสด็จเยี่ยมชมกิจการคณะฯ บริ เวณ
โถงชั ้น 1 ที่ประดิษฐานพระบรม
สาทิสลักษณ์ ณ อาคารราชนคริ นทร์
- เปิ ดกรวยดอกไม้ สดถวายสักการะ
หน้ าพระสาทิสลักษณ์

- เพื่อน้ อมราลึกถึงองค์อปุ ถัมภ์มลู นิธิ
โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อน และ
เผยแพร่พระกรณียกิจ และพระ
กรุณาธิคณ
ุ ที่มีตอ่ คณะเวชศาสตร์ เขต
ร้ อน และโรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล

6 พฤษภาคม 2562

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้ อน /
กรรมการมูลนิธิ
โรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้ อน

หน่วยงานที่ให้ การ
สนับสนุน

ประโยชน์ที่ได้ รับและผลกระทบในวง
กว้ างต่อสังคม

คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน - คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
สร้ างห้ องปฏิบตั ิการชีวนิรภัยระดับ 3
(Biosafety Level 3, BSL3) ได้ รับ
พระราชทานนามว่า ห้ องกัลยาณิ
วัฒนาวรานุสรณ์ ซึ่งเป็ นห้ องปลอด
เชื ้อยิ่งยวด สาหรับการทดลองวิจยั ของ
เชื ้อก่อโรคร้ ายแรงในคนและสัตว์ ซึ่ง
จะทาให้ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
สามารถสร้ างสรรค์งานวิจยั
วิทยาศาสตร์ การแพทย์และเทคโนโลยี
ที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนา
ความเป็ นอยูแ่ ละคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชน และเพื่อการพึง่ ตนเองของ
ประเทศ

คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
และกรรมการมูลนิธิ
มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้ อน

- เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ
กรุณาธิคณ
ุ ต่อมูลนิธิฯ คณะฯ และ
โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อนให้
ประชาชนที่มาใช้ บริการที่ รพ. ได้ รับ
ทราบ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

วิธีดาเนินการ

6. ทาบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้ า
พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็ นพระกุศล

- เพื่อน้ อมราลึกถึงองค์อปุ ถัมภ์มลู นิธิ
โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อน และ
เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ
กรุณาธิคณ
ุ ที่มีตอ่ คณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน และโรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล
เสด็จสูส่ วรรคาลัย วันที่ 2 มกราคม และ
ในโอกาสวันขึ ้นปี ใหม่ 2563 ของคณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน

7. บาเพ็ญพระกุศลเนื่องในวโรกาสวัน
คล้ ายวันประสูติ 6 พฤษภาคม โดยการ
ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 10 รูป

- เพื่อน้ อมราลึกถึงองค์อปุ ถัมภ์มลู นิธิ
- นิมนต์พระสงฆ์จานวน 10 รูป เพื่อ
โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อน และ
ถวายภัตตาหารเพล
เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ
กรุณาธิคณ
ุ ที่มีตอ่ คณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน และโรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ระยะเวลาดาเนินการ

- นิมนต์พระสงฆ์จานวน 9 - 30 รูป
สัปดาห์สดุ ท้ ายของ
เพื่อถวายภัตตาหารเช้ า และตักบาตร เดือนธันวาคม 2562
- จัดนิทรรศการและกิจกรรมการ
กุศลเทิดพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระ
กรณียกิจ บริเวณโถง ชัน้ 1 อาคารราช
นคริ นทร์

6 พฤษภาคม 2563

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้ อน /
กรรมการมูลนิธิ
โรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้ อน

หน่วยงานที่ให้ การ
สนับสนุน
คณะเวชศาสตร์
เขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
และคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มูลนิธิโรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้ อน

ประโยชน์ที่ได้ รับและผลกระทบในวง
กว้ างต่อสังคม
- เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ
กรุณาธิคณ
ุ แก่ประชาชนผู้เข้ าร่วมงาน
และร่วมบาเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จ
พระเจ้ าพี่นางเธอ เจ้ าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

- กรรมการมูลนิธิฯ และบุคลากรคณะฯ
ร่วมน้ อมราลึกถึงองค์อปุ ถัมภ์มลู นิธิ
โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อนที่ทรงมี
พระกรุณาธิคณ
ุ ที่มีตอ่ มูลนิธิฯ คณะฯ
และโรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

8. การจัดประชุมวิชาการ The 20th
International Congress for Tropical
Medicine and Malaria (ICTMM 2020)
ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา
กรุงเทพมหานคร

- เพื่อสร้ างความร่วมมือทางวิชาการ
และวิจยั ระหว่างอาจารย์ นักวิจยั และ
นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทยและจากสถาบันการศึกษา
ของต่างประเทศ
- เพื่อเปิ ดโอกาสให้ อาจารย์และ
นักศึกษาของคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ นาเสนอ
ผลงานวิจยั ต่อที่ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ
- เพื่อเป็ นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ด้านการวิจยั ของอาจารย์
และนักศึกษา กับนักวิจยั ระดับนานาชาติ
- เพื่อน้ อมราลึกถึงองค์อปุ ถัมภ์มลู นิธิ
โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อน และ
เผยแพร่พระกรณียกิจ และพระ
กรุณาธิคณ
ุ ที่มีตอ่ คณะเวชศาสตร์
เขตร้ อน และโรงพยาบาลเวชศาสตร์
เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

-จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านเวช 20 - 24 กันยายน 2563
ศาสตร์ เขตร้ อน โดยมี อาจารย์ นักวิจยั
นักศึกษา จากประเทศไทย และจาก
ต่างประเทศทัว่ โลก เข้ าร่วมประชุมกว่า
3,000 คน
- จัดโต๊ ะหมูบ่ ชู าวางพานพุม่ และ
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ เพื่อราลึก
พระกรุณาธิคณ
ุ สมเด็จพระเจ้ าพี่นาง
เธอ เจ้ าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ องค์อปุ ถัมภ์
มูลนิธิฯ และองค์ประธานกองทุน
ช่วยเหลือประชาชนปลอดโรคเขตร้ อน
ในโอกาสครบ 12 ปี เสด็จสูส่ วรรคาลัย

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หน่วยงานที่ให้ การ
สนับสนุน

คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล
และ สมาคมปาราสิต
วิทยาและอายุรศาสตร์
เขตร้ อนแห่งประเทศ
ไทย ร่วมเป็ นเจ้ าภาพ
ในนามประเทศไทย

คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล
และ สมาคมปาราสิต
วิทยาและอายุรศาสตร์
เขตร้ อนแห่งประเทศไทย

ประโยชน์ที่ได้ รับและผลกระทบในวง
กว้ างต่อสังคม
- ผู้เข้ าร่วมประชุมได้ สร้ างความ
ร่วมมือทางวิชาการและวิจยั
- ผู้เข้ าร่วมประชุมได้ นาเสนอผลงาน
การวิจยั แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การวิจยั ระหว่างกัน
- เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ
กรุณาธิคณ
ุ ขององค์อปุ ถัมภ์มลู นิธิ ฯ
แก่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุม

ชื่อโครงการ
9. ทาบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้ า
พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็ นพระกุศล

10. นิทรรศการเทิดพระเกียรติและ
กิจกรรมเพื่อราลึก 13 ปี เสด็จสู่
สวรรคาลัย 2 มกราคม 2564 และ
ครบรอบ 25 ปี ที่ทรงรับมูลนิธิฯ ไว้ ในพระ
อุปถัมภ์ฯ 6 กุมภาพันธ์ 2564

วัตถุประสงค์
- เพื่อน้ อมราลึกถึงองค์อปุ ถัมภ์มลู นิธิ
โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อน และ
เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ
กรุณาธิคณ
ุ ที่มีตอ่ คณะเวชศาสตร์
เขตร้ อน และโรงพยาบาลเวชศาสตร์
เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล เสด็จสู่
สวรรคาลัย วันที่ 2 มกราคม และใน
โอกาสวันขึ ้นปี ใหม่ 2564 ของคณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน

วิธีดาเนินการ
- นิมนต์พระสงฆ์จานวน 9 - 30 รูป
เพื่อถวายภัตตาหารเช้ า และตักบาตร

ระยะเวลาดาเนินการ
- สัปดาห์สดุ ท้ ายของ
เดือน ธันวาคม 2563

-

- เพื่อน้ อมราลึกถึงองค์อปุ ถัมภ์มลู นิธิ
- จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติเพื่อ
- วันที่ 1-31 พฤษภาคม
โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อน และ
เผยแพร่พระกรณียกิจ บริ เวณโถง ชั ้น 1
2564
เผยแพร่พระกรณียกิจ และพระ
อาคารราชนครินทร์
กรุณาธิคณ
ุ ที่มีตอ่ คณะเวชศาสตร์
เขตร้ อน และ โรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หน่วยงานที่ให้ การ
สนับสนุน

ประโยชน์ที่ได้ รับและผลกระทบในวง
กว้ างต่อสังคม

โรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้ อน /
กรรมการมูลนิธิ
โรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้ อน

คณะเวชศาสตร์
เขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล

- เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ
กรุณาธิคณ
ุ แก่ประชาชนผู้เข้ าร่วมงาน
และร่วมบาเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จ
พระเจ้ าพี่นางเธอ เจ้ าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

โรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้ อน
และกรรมการมูลนิธิ
โรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้ อน

คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน - เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรุณาธิคณ
ุ ต่อมูลนิธิฯ คณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน และโรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้ อนให้ ประชาชนทัว่ ไป
ได้ รับทราบ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

11. ทาบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้ า - เพื่อน้ อมราลึกถึงองค์อปุ ถัมภ์มลู นิธิ
พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็ นพระกุศล
โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อน และ
เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ
กรุณาธิคณ
ุ ที่มีตอ่ คณะเวชศาสตร์
เขตร้ อน และโรงพยาบาลเวชศาสตร์
เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล เสด็จสู่
สวรรคาลัย วันที่ 2 มกราคม และใน
โอกาสวันขึ ้นปี ใหม่ 2565 ของคณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน

12. บาเพ็ญพระกุศลเนื่องในวโรกาสวัน
คล้ ายวันประสูติ 6 พฤษภาคม

วิธีดาเนินการ
- นิมนต์พระสงฆ์จานวน 9 - 30 รูป
เพื่อถวายภัตตาหารเช้ า และตักบาตร

ระยะเวลาดาเนินการ
- สัปดาห์สดุ ท้ ายของ
เดือน ธันวาคม 2564

-

- เพื่อน้ อมราลึกถึงองค์อปุ ถัมภ์มลู นิธิ
- นิมนต์พระสงฆ์จานวน 9 รูป เพื่อ
โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อน และ
ถวายภัตตาหารเพล
องค์ประธานกองทุนช่วยเหลือประชาชน
ปลอดโรคเขตร้ อน เผยแพร่พระ
กรณียกิจและพระกรุณาธิคณ
ุ ที่มีตอ่
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน และ
โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล

6 พฤษภาคม 2565

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้ อน /
กรรมการมูลนิธิ
โรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้ อน

หน่วยงานที่ให้ การ
สนับสนุน
คณะเวชศาสตร์
เขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์โรคเมืองร้ อน
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
นานาชาติราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(RTIC) และกรรมการ
กองทุนช่วยเหลือ
ประชาชนปลอดโรค
เขตร้ อน

ประโยชน์ที่ได้ รับและผลกระทบในวง
กว้ างต่อสังคม
- เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ
กรุณาธิคณ
ุ แก่ประชาชนผู้เข้ าร่วมงาน
และร่วมบาเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จ
พระเจ้ าพี่นางเธอ เจ้ าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

- กรรมการมูลนิธิฯ กรรมการกองทุน
ช่วยเหลือประชาชนปลอดโรคเขตร้ อน
บุคลากรคณะฯ และข้ าราชการและ
ประชาชนในอาเภอสวนผึ ้ง จังหวัด
ราชบุรี ร่วมน้ อมราลึกถึงองค์อปุ ถัมภ์
มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อนที่
ทรงมีพระกรุณาธิคณ
ุ ที่มีตอ่ มูลนิธิฯ
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน และ
โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

13. ทาบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้ า - เพื่อน้ อมราลึกถึงองค์อปุ ถัมภ์มลู นิธิ
พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็ นพระกุศล
โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อน และ
เผยแพร่พระกรณียกิจ และพระ
กรุณาธิคณ
ุ ที่มีตอ่ คณะเวชศาสตร์
เขตร้ อน และโรงพยาบาลเวชศาสตร์
เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล เสด็จสู่
สวรรคาลัย วันที่ 2 มกราคม และใน
โอกาสวันขึ ้นปี ใหม่ 2566 ของคณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน

- นิมนต์พระสงฆ์จานวน 9 - 30 รูป
เพื่อถวายภัตตาหารเช้ า และตักบาตร

- สัปดาห์สดุ ท้ ายของ
เดือน ธันวาคม 2565

14.. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ เนื่องใน
วาระครบรอบ 100 ปี พระประสูติกาล
สมเด็จพระเจ้ าพี่นางเธอ เจ้ าฟ้ากัลยาณิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์

- เพื่อน้ อมราลึกถึงองค์อปุ ถัมภ์มลู นิธิ
โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อน และ
เผยแพร่พระกรณียกิจ และพระ
กรุณาธิคณ
ุ ที่มีตอ่ คณะเวชศาสตร์
เขตร้ อน และโรงพยาบาลเวชศาสตร์
เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล

- จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติเพื่อ
เผยแพร่พระกรณียกิจ บริ เวณโถง ชั ้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ

1 มกราคม - 31
ธันวาคม 2566

15. จัดกิจกรรมบริ จาคโลหิต ตรวจรักษา - เพื่อน้ อมราลึกถึงองค์อปุ ถัมภ์มลู นิธิ
โรค ฝั งเข็ม นวดแผนไทย โดยไม่มี
โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อน และ
ค่าใช้ จา่ ย เพื่อถวายเป็ นพระกุศล
เผยแพร่พระกรณียกิจ และ พระ
กรุณาธิคณ
ุ ที่มีตอ่ คณะเวชศาสตร์
เขตร้ อน และโรงพยาบาลเวชศาสตร์
เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร
ภายในและภายนอก ร่วมบริจาคโลหิต
100 คน และร่วมงานการกุศล รับ
บริการตรวจสุขภาพโดยไม่มีคา่ ใช้ จา่ ย
กิจกรรมละ 100 คน
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งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้ อน /
กรรมการมูลนิธิ
โรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้ อน

หน่วยงานที่ให้ การ
สนับสนุน
คณะเวชศาสตร์
เขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ประโยชน์ที่ได้ รับและผลกระทบในวง
กว้ างต่อสังคม
- เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ
กรุณาธิคณ
ุ แก่ประชาชนผู้เข้ าร่วมงาน
และร่วมบาเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จ
พระเจ้ าพี่นางเธอ เจ้ าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน - เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ
มหาวิทยาลัยมหิดล / มหาวิทยาลัยมหิดล
กรุณาธิคณ
ุ ต่อมูลนิธิฯ คณะฯ และ
กรรมการมูลนิธิ รพ.ฯ
โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อนให้
ประชาชนทัว่ ไปได้ รับทราบ

โรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้ อน /
กรรมการมูลนิธิ รพ.ฯ

คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน - ประชาชนทัว่ ไปจะได้ รับบริการด้ าน
มหาวิทยาลัยมหิดล
สุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ย และร่วม
กิจกรรมสาธารณกุศลโดยการบริจาค
โลหิต

ชื่อโครงการ
16. บาเพ็ญพระกุศลโดยการตักบาตร
ถวายพระสงฆ์ 100 รูป เนื่องในวาระ
ครบรอบ 100 ปี พระประสูติกาล สมเด็จ
พระเจ้ าพี่นางเธอ เจ้ าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์

วัตถุประสงค์
- เพื่อน้ อมราลึกถึงองค์อปุ ถัมภ์มลู นิธิ
โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อน และ
เผยแพร่พระกรณียกิจ และ พระ
กรุณาธิคณ
ุ ที่มีตอ่ คณะเวชศาสตร์
เขตร้ อน และโรงพยาบาลเวชศาสตร์
เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

- นิมนต์พระจานวน 100 รูป เพื่อรับ
บิณฑบาตรอาหารแห้ ง
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17. โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ : - เพื่อสร้ างความร่วมมือทางวิชาการ
Joint International of Tropical
และวิจยั ระหว่างอาจารย์ นักวิจยั และ
Medicine Meeting 2023 (JITMM 2023) นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทยและจากสถาบันการศึกษา
ของต่างประเทศ

- จัดประชุมวิชาการด้ านเวชศาสตร์
เขตร้ อน โดยมีอาจารย์ นักวิจยั
นักศึกษา จากประเทศไทย และ
ต่างประเทศทัว่ โลก ประมาณ 700 คน

ธันวาคม 2566

- เพื่อน้ อมราลึกถึงองค์อปุ ถัมภ์มลู นิธิ
โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อน และ
เผยแพร่พระกรณียกิจและพระ
กรุณาธิคณ
ุ ที่มีตอ่ คณะเวชศาสตร์
เขตร้ อน และโรงพยาบาลเวชศาสตร์
เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล

- ตั ้งโต๊ ะหมูบ่ ชู าวางพานพุม่ และจัด
นิทรรศการเทิดพระเกียรติราลึกในพระ
กรุณาธิคณ
ุ ของ สมเด็จพระเจ้ าพี่นาง
เธอ เจ้ าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ องค์อปุ ถัมภ์
มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อน
และองค์ประธานกองทุนช่วยเหลือ
ประชาชนปลอดโรคเขตร้ อน

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

หน่วยงานที่ให้ การ
สนับสนุน

คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
เวชศาสตร์ เขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล /
กรรมการมูลนิธิ รพ.ฯ

ประโยชน์ที่ได้ รับและผลกระทบในวง
กว้ างต่อสังคม
- กรรมการมูลนิธิฯ และบุคลากรคณะฯ
ร่วมน้ อมราลึกถึงองค์อปุ ถัมภ์มลู นิธิ
โรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อนที่ทรงมี
พระกรุณาธิคณ
ุ ที่มีตอ่ มูลนิธิฯ คณะฯ
และโรงพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการจัด
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน - ผู้เข้ าร่วมประชุมได้ สร้ างความ
ประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมมือทางวิชาการและวิจยั
นานาชาติ JITMM 2023
- ผู้เข้ าร่วมประชุมได้ นาเสนอผลงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ด้ านวิชาการและวิจยั
- เพื่อเผยแพร่พระกรณียกิจและพระ
กรุณาธิคณ
ุ ที่ทรงมีตอ่ มูลนิธิ
โรงวพยาบาลเวชศาสตร์ เขตร้ อนใน
พระอุปถัมภ์ฯ และ ต่อกองทุน
ช่วยเหลือประชาชนปลอดโรคเขตร้ อน
ต่อผู้เข้ าร่วมประชุมต่างประเทศ

