


สาส์นคณบดี
สวัสดีอาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ทุกท่าน
	 เดอืนพฤษภาคมของทุกปี	เป็นเดอืนทีมี่หลายเรือ่งราว 
เรือ่งใหญ่ๆ	ของประเทศไทย	เกดิขึน้เป็นประจ�าทกุปี	ส�าหรบัปีนี้ 
คือเกิดการแพร่ระบาดของโควิดระลอกที่สามอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่วันสงกรานต์ประจ�าปี	 2564	 เป็นต้นมา	 ควบคู่กับ 
กระแสการฉีดวัคซีนส�าหรับประชาชนคนไทยทั้งประเทศ 
คณะพยาบาลศาสตร์ของเรา	 มีหลายเรื่องราวเกิดขึ้นเช่นกัน 
ได้แก่	อาจารย์และบุคลากรของคณะฯ	ส่วนใหญ่ได้รับการฉีด 
วัคซีนเข็มที่ 1 Sinovac	ตามความประสงค์เรียบร้อย	และไม ่
เกิดอาการข้างเคียงใดทั้งสิ้นทุกคน	 ขอขอบคุณนายแพทย ์
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา	นายแพทย์อุทิศศักดิ์	หริรัตนกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ขนิษฐา	นาคะ	รองคณบดีฝ่าย 
พัฒนาองค์กรและบคุลากรและทีมการเจ้าหน้าท่ี	และคณบดคีณะ 
แพทยศาสตร์	รองศาสตราจารย์	ดร.เรืองศักดิ์	ลีธนาภรณ์ 
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์	นายแพทย์กิตติพงศ์ 
เรียบร้อย	พร้อมด้วยหวัหน้ากลุ่มการพยาบาล	 คณุจันทร์ฉาย 
แซ่ตัง้	และทมีพยาบาลโรงพยาบาลสงขลานครินทร์	ทีส่นบัสนุน 
การฉดีวัคซีนเขม็แรกได้อย่างเรียบร้อย	เมือ่วนัท่ี	11	พฤษภาคม 
2564	 และเข็มที่สองในวันที่	 1	 มิถุนายน	 2564	 นี้	 และขอ 
ขอบคุณรองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากรและ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบคุลากร	ดร.วณีา	 คนัฉ้อง	 รวมท้ัง 
คณาจารย์ทุกท่านท่ีไปช่วยงานที่โรงพยาบาลสนามที่ศูนย ์
ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ	๖๐	ปี	ตลอดช่วง 
สามสัปดาห์ที่ผ่านมา	 และการเตรียมตัวพร้อมเพื่อการช่วย 
ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในจังหวัดสงขลาในโอกาสต่อไป
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	 ระหว่างเดือนนี้	 เป็นกิจกรรมของการปรับการเรียนแบบ	 Blended education	 อย่างเต็มรูปแบบทุกรายวิชาทุก 
หลักสูตร	 ท�าให้คณะฯ	 ได้เห็นถึงพลังความต้ังใจ	 ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีของคณาจารย์ทุกท่านท่ีพยายามอย่างย่ิงยวด 
ที่จะให้การเรียนการสอนภาคปฏิบัติทั้งหมดด�าเนินไปด้วยดี	เป็นไปตามมาตรฐาน	แน่นอนการสื่อสารบางช่วงเวลา	บางกลุ่ม 
อาจล่าช้า	 หรือผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ท้ายที่สุด...การจัดการเรียนกลุ่มสุดท้ายสุดท้ายของภาคการศึกษา	 2/2563	 ใกล้จะ 
ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในวันที่	18	มิถุนายน	2564	นี้	โดยที่การเรียนรู้ต่างๆ	ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	เช่น	การพัฒนา 
แบบประเมินการสอนแบบออนไลน์	 การจัดการสอบแบบ	 e-testing	 ที่สามารถควบคุมการทุจริตจากการใช้เทคโนโลยีที่ 
เกี่ยวข้องต่อไป	นอกจากนี้	วันศุกร์ที่	28	พฤษภาคม	2564	ปีนี้	ทางคณะฯ	ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศส�าหรับนักศึกษา 
พยาบาลชั้น	ปีที่	4	รหัส	60	จ�านวน	197	คน	ณ	ห้องประชุม	210	ส�านักงานอธิการบดีเพื่อเอื้อให้นักศึกษาที่ร่วมงาน 
ผ่านทางระบบ	Zoom	ทุกคน	ได้มีความรู้สึกเสมือนมาร่วมงานในห้องเดียวกันอย่างครบถ้วน
	 ต้องขอขอบคุณ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จารุวรรณ	กฤตย์ประชา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ประภาพร	ชูก�าเหนิด 
ดร.พิเชษฐ์	 สุวรรณจินดา	 และทีมวิชาการ	 ทีมพัฒนานักศึกษา	 และทีมสารสนเทศ	 ที่ช่วยกันขับเคลื่อนงานด้านวิชาการ 
ระดับปริญญาตรีอย่างเต็มที่	ตลอดภาคการศึกษาที่	2/2563	นี้
	 ขณะเดียวกันงานส�าคัญอีกประเด็นคือ	การปรับปรุงลักษณะการจัดห้องฝึกปฏิบัติการ-ห้องแลปทางการพยาบาล 
ภายในหน่วย	NLRC	อาคาร	3	ชั้น	4	 และ	ชั้น	5	 โดยหลักการที่ส�าคัญคือการจัดสภาพแวดล้อม/ลักษณะห้องเหมือน 
หอผู้ป่วยจริงมากที่สุด	 ส�าหรับกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์	 4	 ห้องบริเวณชั้น	 4	 และห้องเสมือน 
หอผู้ป่วย-วอร์ดทั่วไปอีก	8	ห้องที่ชั้น	5	ซึ่งขอขอบคุณ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เนตรนภา	คู่พันธวี	และทีม	NLRC 
ที่พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะให้บริการการใช้ห้องฝึกปฏิบัติตอบสนองของผู้ประสานงานรายวิชาที่ เกี่ยวข้อง 
และคณาจารย์ที่ร่วมแรงร่วมใจในการช่วยกันออกแบบสถานการณ์การเรียนรู้	 การค้นหาอุปกรณ์การเรียนรู้ให้เสมือน 
สถานการณ์จริงมากที่สุด	 รวมทั้งทีมแม่บ้านและทีมเจ้าหน้าที่จากศูนย์เด็กปฐมวัยที่มาเสริมก�าลังปรับปรุงห้อง	 NLRC 
อย่างเต็มที่
	 เรื่องส�าคัญถัดไปคือการได้รับทราบนโยบายทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยในการก�าหนดสมรรถนะ 
นักศึกษาใหม่ที่เรียกว่า	PSU student competency ประกอบด้วย	1)	creative	thinking	and	complex	problem	solving 
2)	 innovative	 thinking	 and	 entrepreneurial	mindset	 3)	 technology	 literacy	 and	 communication	 skills	 
4)	 emotional	 intelligence	 and	 professional	 behavior,	 และ	 5)	 social	 engagement	 อีกทั้งมีการออกแบบ 
การประเมินสมรรถนะทั้ง	5	ด้านนี้เป็นแบบ	rubric	เรียบร้อย	เพราะฉะนั้นคณะฯ	เราสามารถเรียนรู้แนวทางการจัดเตรียม 
แบบประเมินลักษณะนี้ส�าหรับรายวิชาอื่นต่อไปได้เช่นกัน	และทางมหาวิทยาลัยได้ก�าหนดแผนการจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ 
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ด้านการสอนประจ�าปี	2564	ไว้เรียบร้อย	ฝากอาจารย์ทุกท่านช่วยกันพิจารณาดูว่ามีหัวข้อใดที่ท่านต้องการพัฒนา 
ปรับปรุงเพ่ิมเติมแจ้งผ่านทางเจ้าหน้าท่ีประจ�ากลุ่มงานท้ังสามคน	ได้แก่	นางกมลทิพย์	วัตตพรหม	นางสาวธิดารัตน์	ชะโนวรรณะ 
นางสาวกัญญา	ทองจิบ	ได้เลยนะคะ	เพื่อการประสานต่อกับรองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากรต่อไปคะ
	 นโยบายอีกประเด็น	คือ	การประเมินสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของสายสนับสนุนที่บรรจุด้วยวุฒิปริญญาตร ี
จะต้องผ่านการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษจากข้อสอบส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	ได้รับทราบอย่างไม่เป็น 
ทางการว่านับถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม	 2564	 บุคลากรของคณะฯ	 เราสอบผ่านตามเกณฑ์ประมาณร้อยละ	 95.00 
ขอขอบคุณน้องๆ	ทุกคนอีกครั้งที่พยายามช่วยกันอย่างเต็มที่
	 เดือนพฤษภาคม	เป็นช่วงการจัดเตรียมแผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2565	ซ่ึงน�าทีมโดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.หทัยรัตน์	 แสงจันทร์	 รองคณบดีฝ่ายแผน	 การเงินและประกันคุณภาพ	 และทีมงานแผน	 ได้จัดเตรียมเอกสาร/ข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องท�าให้การจัดท�าแผนประจ�าปีงบประมาณ	 2565	 ส�าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยแนวคิดการจัดท�าแผนแบ่งออกเป็น 
3	ส่วนได้แก่	 แผนขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของคณะฯ	จ�านวน	13	 โครงการ	แผนงานประจ�าแบบใช้งบประมาณ	86	 โครงการ 
และแผนงานประจ�าแบบไม่ใช้งบประมาณ	14	โครงการ	ซึ่งจ�านวนโครงการลดลงจากที่หลายปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ	50 
หวังว่าโครงการ/กิจกรรมดีๆ	ที่วางแผนไว้จะสามารถน�าสู่การปฏิบัติได้ครบถ้วน	และมีการเตรียมการพัฒนาระบบสื่อสาร 
ภายในองค์กรด้วยโปรแกรมชื่อ	PAC-D	ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้การสื่อสารภายในคณะพยาบาลศาสตร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
อย่างก้าวกระโดด
	 กิจกรรมสุดท้ายประจ�าเดือนนี้	คือ	การจัดเวทีมหกรรมคุณภาพ	ประจ�าปีนี้โดยงานแผนและงานประกัน	น�าทีมโดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.หทัยรัตน์	แสงจันทร์	และนางสาวช่อเอื้อง	อินเลี้ยง	ซึ่งกลุ่มวิชาที่ได้รับรางวัลการประกวด	คือ 
กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช	จากการจัดท�า	simulation	สอนนักศึกษาหัวข้อท่ีเก่ียวกับสุขภาพจิตของวัยรุ่น	และกลุ่ม 
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ	คือ	โครงการหนูตกถัง	ของงานอาคารสถานที่	และจ�าได้ว่ากลุ่มงานที่ได้รับรางวัลจากเวทีคุณภาพ 
นี้เป็นประจ�าทุกปี	คือ	กลุ่มงานของฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย	ด้วยโครงการเรื่อง	สื่อสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนรู้หนูน้อย 
ปฐมวัย	 และการศึกษาเยี่ยมชมการด�าเนินงานที่หน่วย	 NLRC	 จากคณะพยาบลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยทักษิณในวันที่	 27 
พฤษภาคม	2564
	 เรื่องดีๆ	ที่เกิดขึ้นในเดือนนี้	คือ	การที่อาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์สองท่านได้รับต�าแหน่งทางวิชาการระดับ 
รองศาสตราจารย์	 เพิ่มขึ้นสองราย	 ได้แก่	 รองศาสตราจารย์	 ดร.กันตพร	ยอดใชย	 และ	 รองศาสตราจารย์	 ดร.พัชรี 
คมจักรพันธุ์	 และมีโอกาสต้อนรับอาจารย์ใหม่ของคณะฯ	 1	 ราย	 คือ	 รองศาสตราจารย์	 ดร.เรวดี	 เพชรศิราสัณห ์
ขณะเดียวกันได้ส่งผลงานของอาจารย์อีก	1	ท่าน	ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์	1	ท่าน	ไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อด�าเนินการ 
ต่อไป	นอกจากน้ันมีความคืบหน้าเร่ืองการเตรียมจัดท�า	TOR	สร้างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์@ภูเก็ต	ควบคู่การเตรียม 
วางแผน	 recruit	 นักศึกษาจากจีนเข้าร่วมเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 ห้องเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นรุ่นที่	 2 
ต่อไปของปีการศึกษา	2564	ต่อไป
	 ที่กล่าวมาทั้งหมด	 จะเห็นถึงการสานพลังความร่วมมือของคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่พยายามท�าหน้าที ่
ที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่	หากบางกิจกรรมที่ไม่ได้ระบุชื่อท่านใดไป	ขออภัยมา	ณ	โอกาสนี้ด้วย	และขอขอบคุณจากใจ



กิจกรรม Tea Talk ครั้งที่ 6 เดือนพฤษภาคม 2564
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้กำาหนดจัดกิจกรรม Tea Talk ทุกวันจันทร์แรกของเดือน 
กิจกรรม Tea Talk ครั้งที่ 6 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00-08.45 น. 
โดยมีคณบดี ทีมบริหารและบุคลากร เข้าร่วมประชุม เพื่อพบปะ พูดคุยร่วมกัน 
ณ ห้องประชุม 2226 อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ และผู้ที่ไม่
สามารถเข้าร่วมได้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านระบบ Zoom

อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ไปช่วยคัดกรองและดูแลผู้ติดเชื้อ 
ณ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



รางวัลบุคลากรดีเด่น รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง และรางวัลตัวอย่างตัวรุ่นใหม่ ประจ�าปี 2563
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง และรางวัลตัวอย่างคนรุ่น
ใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำาปี 2563 ให้กับบุคลากรที่ได้รับรางวัล เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 25564 
ณ ห้องประชุมดวงวดี สังโขบล อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณบดีและทีมบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบแมสให้กับโรงพยาบาล
สนามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และโรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องในวันพยาบาลสากล วันที่ 12 พฤษภาคม 2564



การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “นำาเสนอ
และวิพากย์ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.ประณีต  ส่งวัฒนา วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2224 และผ่านระบบออนไลน์ Virtual 
Conference อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประชุมตรวจเยี่ยมเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประชุมตรวจเยี่ยมเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 20 
พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2226 (ผ่านระบบ Webex) อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

MEET THE DEAN เกี่ยวกับการเรียนการสอนปีการศึกษา 1/2564 ในสถานการณ์ โควิด-19
คณบดีเเละทีมบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกิจกรรม MEET THE DEAN 
เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการเรียนการสอนปีการศึกษา 1/2564 ในสถานการณ์ โควิด-19 วันที่ 24 พฤษภาคม 
2564 ณ ห้องประชุม 2226 และผ่านระบบ Zoom อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



โครงการเวทีคุณภาพและนวัตกรรม
โครงการเวทีคุณภาพและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 
ณ ห้องประชุมศิริพร ขัมภลิขิต อาคารดวงวดี สังโขบล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์

ผู้ได้รับรางวัลการนำาเสนอผลงานโครงการเวทีคุณภาพและนวัตกรรมของบุคลากร
คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ได้แก่

รางวัลอันดับที่ 1 สายวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการ 
เรียนการสอนสถานการณ์เสมือนจริง (SIMULATION) การพยาบาล
จิตเวชเด็ก
ผลงานโดย: อาจารย์ภัทราภรณ์ วรสิรินารา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีนุช 
พุ่มมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ หนูแก้ว ดร.ปุณยนุช สุทธิพงค์ 
นางสาวศิณีนาถ มณีรัตน์ และนายทัศนัย แก้วประกอบ

รางวัลอันดับที่ 1 สายสนับสนุน เรื่อง การพัฒนาระบบการควบคุม
และก�าจัดหนู คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลงานโดย: นายสุรการณ์ ก้าหมัน นายณรงศักดิ์ หนูสอน นายอารีรักษ์ 
ตรีไวย นายกมลตรี ก้าหมัน นายวงศกร จุลสุรา นางพรพิมล สมทอง 
นางอนงค์ วิสมิตะนันท์ น.ส.สุจินต์ คงสุจริต น.ส.อารีวรรณ สุภาพบุรุษ 
น.ส.อาภาพร บุญส่ง น.ส.กิตติยา เสนาคง นางฉอ้อน บุญเพ็ชร นางพัชฤดี 
บัวขวัญ น.ส.กรธิชา กรทูม น.ส.ชุติมา ทองดีสกุล น.ส.ดารารัตน์ ไชยงาม 
และ น.ส.นันทวัน โสบุญ

รางวัลอันดับท่ี 2 สายสนับสนุน เร่ือง การแสดงผลรายการวัสดุส�ารอง 
ในคลังพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร์ ด้วย QR Code
ผลงานโดย: นางสาวสุธิดา ตันชะโร นางศิรินาถ บุญเลิศ และนางสมนึก 
วีระวรรณโณ

รางวัลอันดับที่ 3 สายสนับสนุน เรื่อง สื่อสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนรู้ 
หนูน้อยปฐมวัย
ผลงานโดย: ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์



สัมมนาความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์และแหล่งฝึกปฏิบัติในชุมชนของนักศึกษา
สัมมนาความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์และแหล่งฝึกปฏิบัติในชุมชนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2226 และผ่านระบบออนไลน์ อาคารละออ หุตางกูร คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มาศึกษาดูงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มาศึกษาดูงานด้านศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล เมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (NLRC) อาคารดวงวดี สังโขบล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 



ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ�าปีการศึกษา 2563
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 210 ส�านักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)





ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในโครงการ
“ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์การดูแลต่อเนื่อง คณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้

 นายบ�ารุง อิศรกุล    ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบัตร
 นายสมชาย นิลแก้ว   ได้รับเกียรติบัตร
 นางสาวจุฑามาศ สุวรรณวัฒน์  ได้รับเกียรติบัตร
 นางสาวติมากรณ์ กลับอ�าไพ   ได้รับเกียรติบัตร
 นายณปณต อชิรวรโชค   ได้รับเกียรติบัตร





กิจกรรมเดือนมิถุนายน










