


ล าดับ
ที ่

ชื่อชมรม 
จ านวน 
(คน) 

วัตถุประสงค์ชมรม ประธานชมรม ที่ปรึกษาชมรม 

1 ชมรม Strong – จติพอเพียงด้านทุจริต 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

34 1. เพ่ือปลูกฝังจิตพอเพียง ด้านทุจริต  
โดยใช้ Model STRONG – จติพอเพียง         
ต้านทุจริต ของส านักงาน ป.ป.ช. 
2. เพื่อปลูกฝังวิธีคิด แยกแยะ ผลประโยชน์
ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึง
ความอายและไม่ทนต่อการทุจริต 
3. เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วม 
4. เพื่อยกระดับการรับรู้ การทุจริต และ 
สร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและต่อต้าน
ทุจริตในองค์กร 
5. ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ หรือชมรมอ่ืน ๆ  
ที่มีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านทุจริต รวมทั้ง
การด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้  
โดยไม่ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง 
 

น.ส.วิจิตตรา ภูมิแดนดิน 1. ผศ.นฤชิต แสนปากด ี
2. นายอรรคเดช อ่ิมพัฒน์ 
3. นางสรัญญา ศรีพุทธิรัตน์ 

2 ชมรมคณิตศาสตร์  
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

148 1. เพ่ือให้สมาชิกชมรม มีความรู้ 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
2. เพื่อให้สมาชิกชมรม สามารถประยุกต์ 
ใช้ความรู้ ทางคณิตศาสตร์ ในการจัดการเรียน 
การสอน 
 
 

นายอัครพล  นันทะพรม 1. ผศ.วรรณธิดา ยลวิลาศ 
2. น.ส.ประภาพร หนองหารพิทักษ ์
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3 ชมรมศิลปะป้องกันตัวมอน้ าด า 14 1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
สมบูรณ์แก่เยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. เพื่อเผยแพร่ศิลปะป้องกันตัวแก่สังคม 
และสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
3. เพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ผ่านกิจกรรมของชมรม 
 

นายกิตติพิขญ ์ เลิศสงคราม นายภูมิ หมั่นพลศรี 

4 ชมรมคนชอบเที่ยวมอกะสิน 131 
 

1.เพ่ือน าความรู้ การท่องเที่ยวไปพัฒนาชุมชน 
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2.เพ่ือพัฒนาศักยภาพเยาวชน และสร้าง
สัมพันธ์ให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ 
3. ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วม ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ ผ่านกิจกรรมชมรม 
 

น.ส.อุมาภรณ์ ถ่อนสันเทียะ นายภูมิ หมั่นพลศรี 

5 ชมรมนายร้อยลายพราง  
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

11 1. เพื่อพัฒนานักศึกษา 
2. มุ่งเน้นจิตอาสาต่อสังคม 
3. ปลูกฝั่งอุดมการณ์ให้มีความจงรักภักดี     
ต่อชาติ 
 
 
 
 

นายยศพรชัย  ค าทะเนตร นายดนุพล มหิพันธุ์ 
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6. เพ่ือนชี้ 4 ขา 166 1. เพื่อจัดตั้งกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือ 
สัตว์เลี้ยงจรจัด 
2. เพื่อดูแลสัตว์เลี้ยงให้ถูกสุขลักษณะ 
3. เพ่ือแนะน าให้ความรู้ การดูแลสัตว์เลี้ยง 
ที่ถูกต้องและถูกวิธี 
 

น.ส.ดวงกมล สิทธิจันทร์ 1. น.ส.ชรินญา พิมพ์สอน 
2. น.ส.วิลาสิน ี ศรีแสนยงค ์
3. นายจิรศักดิ์ ศรีเมฆารัตน์ 

7. ชมรมการละคร 67 1. เพื่อสืบทอดศิลปะด้านการแสดง ให้รู้ถึง
คุณค่าด้านภูมิปัญญาทางการละคร 
2. เพ่ือให้ผู้ที่สนใจเข้าชมรม มีความสามารถ
ทางด้านการละครที่มากข้ึน 
3. เพื่อน าไปต่อยอดทักษะทางด้านการแสดง 
ให้มีความหลากหลายและสามารถน าไป
ประกอบอาชีพได้ 
4. เพื่อให้เด็กรุ่นใหมไ่ด้รู้จักการละคระเพ่ิม
ศักยภาพทางดนตรี และความมีระเบียบ วินัย 
ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
 

นายจารุวิทย์  น้อยอามาตย์  ผศ.อนุชา  พิมพ์ศักดิ์ 

8. ชมรม TO BE NUMBER ONE 
มอน้ าด า 

62 1.  เพ่ือให้นักศึกษา มีเวทีแสดงออก 
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
2. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
กับเด็กและเยาวชน 
 

นายอธิชา  รัตนะ ผศ.อนุชา  พิมพ์ศักดิ์ 
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9. ชมรมดนตรีไทย หัวใจห้องที่ 4 107 1. เพื่อสืบทอดศิลปะ ด้านดนตรีไทย  
ให้รู้ถึงคุณค่าด้านภูมิปัญญาทางดนตรี 
2. เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าชมรมมีความสามารถ
ทางด้านดนตรีที่มากขึ้น 
3. เพื่อน าไปต่อยอดพัฒนาทักษะ 
ทางด้านดนตรีให้มีความหลากหลายและ
สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
4. เพ่ือให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักเครื่องดนตรีไทย
เพ่ิมศักยภาพทางดนตรีและความมีระเบียบ
วินัย ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
 

นายอิศรา  ป้องค ามี นายธีรภัทร สินธุเดช 

10. ชมรมวรรณศิลป์ 51 1. สืบสานมรดกทางภาษาและวัฒนธรรมไทย 
2. เรียนรู้งานศิลปะกับการประยุกต์ให้เข้ากับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครูภาษาไทย 
 

นายบูรพา วรรรณพราหมณ์ นายวัชรวร วงศ์กัณหา 

11. ชมรมดาราศาสตร์ 115 1. เพื่อให้ความรู้ในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์
และดาราศาสตร์ 
2. เป็นผู้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3. เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะ และการถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้แก่ผู้อ่ืน 
 

นายพงพนัส  ชิณเฮือง นายอังคาร อินทนิล 
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12. ชมรมฟุตบอลมอน้ าด า 117 1. เพื่อให้ความรู้ในด้านความเป็นเลิศ  
กีฬาประเภทฟุตบอล 
2. เพ่ือฝึกฝนทักษะให้นักศึกษามีจิตใจ 
ในการเล่นฟุตบอล 
3. เพื่อที่จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเล่น
กีฬา 

นายณัฐวุฒิ  ชะริชน ผศ.ชุลิดา เหมตะศิลป์ 

13. ชมรมโปงลาง 
วิทยาศิลป์ 

147 1. เพ่ือให้สมาชิกชมรม ได้รู้จักดนตรีพ้ืนบ้าน 
และอนุรักษ์ไว้  
2. เพ่ือฝึกฝนทักษะทางด้านดนตรีพื้นบ้าน 
3. เพื่อเรียนรู้และสืบทอดดนตรีพื้นเมือง 
 

นายวีรภัทร  เทศารินทร์ ผศ.ชุลิดา  เหมตะศิลป์ 

14. ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

79 1. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2. เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกให้นักศึกษา 
รู้จักการจัดการขยะที่ถูกต้อง 
 

นายไกรสร  ภูแก้ว นางอรัญญา นนทราช 

15. ชมรมสื่อเพ่ือน้อง 176 1. เพื่อให้นักศึกษาในชมรมได้มีทักษะ 
ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน และสามารถ
น าไปใช้ในอนาคตได้ 
2. เพ่ือให้นักศึกษาในชมรมสร้างสื่อการเรียน
การสอน และน าไปมอบให้โรงเรียนที่ขาด
แคลน 

นายศราวุธ อาริสยาโพธิ์ ผศ.นาตยา  หกพันนา 
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3. เพื่อให้นักศึกษาในชมรมได้ออกไปท าค่าย
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนในขอบเขต หรือจัดท า
กิจกรรม BBL เพ่ือปรับสภาพโรงเรียนให้น่าอยู่ 
 

16. ชมรม KSU Band 160 1. ให้นักศึกษาเล่นดนตรีหรือร้องเพลง   
แล้วจัดตั้งวงดนตรีได ้
2. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3. เรียนรู้การเล่นดนตรีและท างานร่วมกัน 
เป็นทีมได้ 
 

นายเกษม  ไชยวารี นายธีรภัทร  สินธุเดช 

17. ชมรม Science Tech 113 1. ให้นักศึกษามีกิจกรรมร่วมกัน 
2. ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรม
บริการวิชาการ 
 

นายนันทชัย  ปรีพูล 1. นายชัชพงศ์ บางใบ 
2. น.ส.นิศากร สรรพเลิศ 
3. น.ส.จินตนา อ่อนลา 

18. ชมรมกู้ภัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 122 1. ช่วยเหลือคนอื่นในกรณีฉุกเฉิน 
2. ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ 
3. สร้างทักษะในชีวิต 
 
 
 
 
 

นายธนาคาร  กมลพัด 1. นายธงศักดิ์ชัย  สายพระราษฏร ์
2. นายวรกร วิชัยโย 
3. นางนิตยา แสงประจักษ์ 
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19. ชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี 21 1. เพื่อจัดท ากิจกรรมทางศาสนา 
2. เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ในมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือปลูกฝังหลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาแก่นักศึกษา ให้สามารถ
น ามาใช้ในการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับโลก
สมัยใหม่ 
 

นายไชยวัฒน์  ผาอาจ 1. นายปัญญา เถาว์ชาลี 
2. นางนิติยา ค้อไผ่ 

20. ชมรมหมากกระดาน 51 1. เพื่อฝึกทักษะ เรื่องความคิด รอบคอบ  
การวางแผนอย่างมีกลยุทธ์ การตัดสินใจ 
อย่างมีเหตุผล ให้กับนักศึกษาในชมรม 
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่ นักศึกษา
ทั้งในสถาบัน ต่างสถาบัน และในเครือข่าย 
ชมรมหมากกระดาน 
3. เพื่อเป็นการเผยแพร่พัฒนาฝีมือการเล่น
หมากกระดาน ได้แก่ หมากล้อม หมากรุก 
หมากรุกสากล และหมากฮอส และหมาก
กระดานประเภทอ่ืน ๆ ที่เป็นที่นิยมใช้  
ในการแข่งขัน ในปัจจุบัน  
 

นายกฤษดา  ไชยเกต ุ นายไพฑูรย์ ทิพย์สันเทียะ 

 


