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ฉบับที่ 20 ประจําเดือน พฤศจกายน 2560

 สวัสดีทานผูอาน วารสารประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร KPRU NEWS ฉบับที่ 20 
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 ทุกทาน ในเดือนพฤศจิกายนนี้ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ทรงเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ประจําปการศึกษา 2558 ถึง 2559 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมจํานวน 2,400 คน 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตใหมทุกทานท่ีไดเขาพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจําป 2560 และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่สําคัญ อาทิ กิจกรรมราชภัฏลอยกระทง ประจําป 2560 
กิจกรรมคืนสูเหยา “แบงรักปนนํ้าใจ...จากพี่สูนอง” โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจายเงิน และ KPRU ROAD SHOW แนะแนวทางการศึกษาตอ เปนตน ติดตามความเคลื่อนไหว
และกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดใน KPRU NEWS ฉบับนี้คะ

บทบรรณาธิการ
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วารสารประชาสัมพันธ KPRU News
ฉบับที่ 20 ประจําเดือน พฤศจกายน 2560
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 มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร มวีสิยัทัศนทีต่องการเปนท่ีพึง่ทางวชิาการ

ของทองถิน่ใหมคีวามเขมแขง็อยางยัง่ยนื มหาวทิยาลัยจึงกาํหนดจดุเนนเชงิยุทธศาสตร

ในแผนใหมฉบับน้ี โดยมปีระเด็นยุทธศาสตร และหลักการที่เก่ียวของ ดังนี้ 
 1. การพฒันาทองถิน่ดวยพนัธกจิสมัพนัธมหาวทิยาลัยกบัสงัคมทองถิน่ 

(University Engagement) โดยการเปน University Engagement นี้จะอยู

ภายใตหลักการ 4 หลักดวยกัน กลาวคือ 1) Partnership คือ รวมคิดรวมทําแบบ

หุนสวนกับเครือขายตางๆ  2) Mutual Benefi ts คือ เกิดประโยชนรวมกัน

แกผูเกี่ยวของทุกฝาย 3) Scholarship คือ มีการใชความรูและเกิดการเรียนรูรวมกัน
ระหวางเครือขายและชุมชน และ 4) Social Impact คือ เกิดผลกระทบตอสังคม

ที่สามารถประเมินได สําหรับพันธกิจที่อยูในประเด็นยุทธศาสตรนี้ ประกอบดวย 

การบรกิารวชิาการ การวจิยั และการทาํนบุาํรงุศลิปะและวัฒนธรรม โดยการปฏบิตัิ
พันธกิจเหลานี้จะตองอยูบนหลักการ University Engagement ขางตน เพ่ือให
เกิดประโยชนตอชุมชนทองถิ่นอยางแทจริง แตทั้งนี้ก็มิไดละเลยการสรางคุณภาพ

ในระดับสากลท้ังในเร่ืองของการวิจัยที่จะสนับสนุนใหมีการเผยแพรในระดับชาติ
หรือนานาชาติ รวมถึงการสรางเครือขายศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

 2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเด็นยุทธศาสตรขอนี้ถือวาเปนรากเหงาของมหาวิทยาลัย
ราชภฏั โดยมหาวิทยาลัยตระหนกัแลววา ผลผลิตทีเ่กดิขึน้นีจ้ะตองมุงสรางบัณฑติคร ูรวมถึงการพฒันาครแูละบคุลากรทางการศึกษาทีต่อบสนองความ

ตองการของทองถ่ินได โดยไมลืมที่จะพัฒนาครูของครูใหมีมาตรฐานและสรางการยอมรับจากภายนอก รวมถึงการสรางนวัตกรรมท่ีจะเกิดประโยชน

ตอการพัฒนาการศึกษาในทองถิ่น 

 3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพสรางสรรคสังคม ประกอบดวยกลยุทธตางๆ ไดแก การพัฒนาบัณฑิต
ใหมีทักษะการวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใชพัฒนาชุมชน การสรางเครือขายการผลิตบัณฑิต การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพัฒนานักศึกษาให
เปนคนดี มีคุณธรรม จิตอาสา สรางสรรคสังคม การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ และการพัฒนาศักยภาพอาจารย โดย

ผลจากการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรนี้ ถึงแมวาจะมุงเนนที่ทองถ่ิน แตมหาวิทยาลัยก็มิไดละเลยท่ีจะสรางคุณลักษณะท่ีสําคัญของบัณฑิต

เพ่ือใหสามารถแขงขันได โดยกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตไวอยางชัดเจน ตามกรอบ KPRUQF  ประกอบดวย ผลการประเมินตามกรอบ TQF 5 ดาน, 
จิตสาธารณะ, การตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรม, ทักษะการสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษ, ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และสมรรถนะที่

สอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 รวมถึงการเรงพัฒนาศักยภาพของอาจารย ทั้งคุณวุฒิ ผลงานทางวิชาการ ความรูความเชี่ยวชาญในสาขา 
ทักษะการสื่อสารและการสอนดวยภาษาอังกฤษ ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ ศักยภาพการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอน รวมถึงทักษะการทํางานวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น เปนตน 

 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหทันสมัย ไดมาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเปนองคกรแหงนวัตกรรม เพื่อใหการบรรลุ
เปาประสงคตามประเดน็ยทุธศาสตรและเปาหมายของวสิยัทศัน มหาวทิยาลยัจงึตองมกีารพฒันาระบบบรหิารจดัการ โดยมกีลยทุธสาํคญัประกอบดวย 

การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อตอการรักษาคนดี คนเกง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหเปนมืออาชีพ การพัฒนาองคการใหมีระบบบริหาร

จดัการท่ีด ีการพัฒนากระบวนการทํางานใหมปีระสิทธภิาพโดยการนําเทคโนโลยีทีท่นัสมยัรองรับการเปนมหาวิทยาลัยอเิลก็ทรอนิกส การสรางวฒันธรรม

องคกรมุงการเรียนรู ผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การพัฒนามหาวิทยาลัยดานกายภาพและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 

และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน (ECO University) และ การสรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
 จากที่กลาวแลวในตอนตนวา แผนยุทธศาสตรใหม ระยะ 20 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (พ.ศ.2561-2580) ฉบับนี้ สภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชรไดอนุมัติใหความเห็นชอบเปนที่เรียบรอยแลว โดยมหาวิทยาลัยไดนําเสนอแผนกลยุทธ พ.ศ.2561 2565 ไปในคราวเดียวกัน ซ่ึงใน

กระบวนการตอไปจะเปนการถายทอดแผนฯ ลงสูคณะ สํานัก สถาบัน และถายทอดลงสูระดับบุคคล รวมถึงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป

ตามลาํดบั มหาวิทยาลัยเชือ่มัน่วา ศกัยภาพของพวกเราชาวมหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร จะเปนกําลงัสาํคญัทีจ่ะทาํใหแผนฉบับนีน้าํไปสูการปฏิบตัิ

เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไวรวมกัน คือ “การเปนมหาวิทยาลัยที่เปนที่พึ่งทางวิชาการของทองถิ่นใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน”

 สาํหรับฉบับนีข้อกลาวถงึในสวนของแผนยุทธศาสตรเพือ่การพัฒนามหาวิทยาลยักอน หากมีโอกาสจะไดกลาวถงึนโยบายการดําเนนิงานบริการ
วชิาการตามประเดน็ยทุธศาสตรการพฒันาทองถิน่ดวยพนัธกจิสมัพนัธมหาวทิยาลยักบัสงัคมทองถิน่ (University Engagement) ในฉบบัเดอืนมกราคม 

2561 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¡íÒá¾§à¾ªÃ

ฉบับที่ 20 ประจําเดือน พฤศจกายน 2560
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 เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดงานคืนสูเหยา 
“แบงรักปนนํ้าใจ...จากพ่ีสูนอง” โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชรเปนประธานในพิธี 
พรอมดวยรองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีฯ ใหการตอนรับ และนายมนตชัย รุงชาญชัย 
นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สําหรับงานคืนสูเหยามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
“แบงรักปนนํ้าใจ จากพี่สูนอง” มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดี ระหวางศิษยเกาและศิษย
ปจจุบัน รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สงเสริมใหเกิดความรวมมือ ระหวางศิษยเกาและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในการดําเนินกิจกรรมอันเกิดประโยชนตอสังคม และเปนศูนยกลางในการ
แลกเปล่ียนความรูความคดิเหน็ ประสบการณจากศษิยรุนพ่ีสูรุนนอง รวมทัง้ชวยเหลอืดานตางๆ ทีจ่าํเปนแกการ
ศึกษา กิจกรรมบนเวทีประกอบดวยการแสดงลิเก คณะเพชรกรุครุศิลปและคณะคลองขลุงบํารุงศิลป การมอบทุน
การศึกษาใหกับนักศึกษา จํานวน 10 ทุนๆ ละ 5,000 บาท และการจับสลากแจกของรางวัล ณ ลานหนาอาคาร
ทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดกิจกรรม KPRU ROAD 
SHOW แนะแนวทางการศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําป 2561 โดยกิจกรรม
ประกอบดวย การแนะนํามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กิจกรรมแนะแนวการศึกษาตอ
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยคณาจารยและตัวแทนนักศึกษาจาก 5 คณะ ประกอบดวยคณะครุศาสตร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และคณะวิทยาการจัดการ พรอมกับเปดรับสมัครนักเรียนเขาศึกษาตอ และกิจกรรมนันทนาการ
จากกองพัฒนานักศึกษา สําหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุงเนน
การใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน ขยายโอกาสการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาไปสูโรงเรียน
ประจําตําบล ประจําอาํเภอ ในเขตพ้ืนทีจ่งัหวัดกาํแพงเพชร ซึง่ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ไดจดักจิกรรม
ทั้งหมด 12 โรงเรียน ประกอบไปดวย โรงเรียนหนองกองพิทยาคม โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร-
ชุมดีสารอุปถัมภ) โรงเรียนนาบอคําวิทยาคม โรงเรียนวังแขมวิทยา โรงเรียนพรานกระตายพิทยาคม 
โรงเรียนลานกระบือวทิยา โรงเรียนปางมะคาวิทยาคม โรงเรียนเรอืงวิทยพทิยาคม โรงเรียนทุงโพธ์ิทะเล
พิทยา โรงเรียนทุงทรายวิทยา โรงเรียนองคการบริหารจังหวัดกําแพงเพชร และโรงเรียนปางศิลาทอง
ศึกษา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร จดัพิธฝีกซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2560 
ระหวางวันที ่6-8 พฤศจิกายน 2560 เพือ่เตรียมบัณฑติ มหาบัณฑติและดุษฎีบณัฑติเขารบัพระราชทาน
ปริญญาบัตร ในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม โดยในปนี้มีบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตรจํานวนทั้งสิ้น 2,400 คน โดยมี
รองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดี เปนประธาน
 ซึ่งในปนี้ไดมีการปรับกําหนดการในการฝกซอมใหม เพื่อเพิ่มความเขมขนในการฝกซอม 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีพิธีปฐมนิเทศบัณฑิตใหม การสาธิตการรับพระราชทานปริญญาบัตร 
ในชวงบายมกีารแบงกลุมฝกซอมยอยของบณัฑิตแตละคณะและในวนัเดยีวกนัภาคคํา่มงีานเลีย้งฉลอง
บณัฑติใหม “หนึง่ความสาํเรจ็ หนึง่ความภาคภมูใิจ บณัฑิตใหม KPRU” การถายภาพหมูบณัฑติ และ
แบงกลุมฝกซอมยอย พธิปีระกาศเกยีรตคิณุ บณัฑิตดเีดน และฝกซอมพธิรีบัพระราชทานปรญิญาบตัร 
(ซอมใหญ) โดยสวมชุดครุยวิทยฐานะเต็มรูปแบบเสมือนรับจริง
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 เมือ่วนัที ่1 พฤศจิกายน 2560 งานการเงิน กองกลาง สาํนกังานอธิการบดี 

จดัโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตักิารหลักเกณฑและวิธปีฏบิตัเิกีย่วกับการจายเงิน 

การรับเงินและการนําเงนิสงคลังผานระบบอิเล็กทรอนิกส ณ หอประชุมรัตนอาภา 

โดยมรีองศาสตราจารยสวุทิย วงษบญุมาก อธิการบด ีเปนประธาน จดัขึน้เพือ่ให

บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทราบถึงระเบียบ แนวปฏิบัติในการเบิกจายเงิน
กระทรวงการคลัง รวมถึงทราบขั้นตอน ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ

เก่ียวกบัการจายเงนิ การรบัเงินและการนาํเงนิสงคลงัผานระบบอเิลก็ทรอนกิส

อยางถกูตองและครบถวน ซึง่มีวทิยากรมาใหความรูจากคลงัจงัหวดักําแพงเพชร 

คุณมนัสชญา ศรีภู นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ และคุณทัศนียา 
กติตภิาคยพฤทธ์ิ นกัวชิาการคลังปฏิบตักิาร มผีูเขารวมอบรมเปนบคุลากรของ

มหาวิทยาลัยจํานวนกวา 200 คน

 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 20.33 น. สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จ

พระราชดําเนินไปยังหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปการศึกษา 2558 

ถึง 2559 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมจํานวน 2,400 คน เปนวันสุดทาย
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 เม่ือวันที ่3 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏ
กําแพงเพชร คณะครุศาสตร จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 

ประจําปการศึกษา 2560 โดยมีอาจารยอรวรรณ สุมประดิษฐ 
ผูอาํนวยการโรงเรยีนอนบุาลราชภฏักาํแพงเพชรเปนประธาน 

กจิกรรมนีจ้ดัขึน้เพือ่ปลกูฝงใหนกัเรยีนรูจกัและชวยกนัสบืสาน

อนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาไทย โดยให
นกัเรียนแตงกายดวยชุดไทย ภายในงานประกอบดวยกิจกรรม

การประกวดหนนูอยนพมาศ และกจิกรรมรวมกนัลอยกระทง 

ณ โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร

 เมือ่วนัที ่29 พฤศจิกายน 2560 โปรแกรมวิชาการประถม

ศกึษาไดจดัโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทกัษะการ

เรยีนรูสาํหรับครูประถมศึกษาในกจิกรรม“วนัประถมศึกษา 4.0” 

โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญลอม ดวงวิเศษ ประธาน

โปรแกรมวิชาประถมศึกษา เปนประธานในพิธี ภายในงาน
มีกิจกรรมที่นาสนใจ อาทิ การแสดงผลงานสื่อการเรียนการ

สอนของนักศึกษา การบรรยายพิเศษจากแขกพิเศษมากมาย 

การแสดงตางๆ จดัข้ึนระหวางวนัท่ี 29-30 พฤศจกิายน 2560 

ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 คณะครุศาสตร

 เมือ่วนั ี่
ํ
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 องคการบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดกิจกรรม “ราชภัฏลอยกระทง” 

ประจาํป 2560 โดยมรีองศาสตราจารยสวุทิย วงษบญุมาก อธกิารบดเีปนประธานในพธิเีปด พรอมดวยคณะผูบรหิาร เจาหนาท่ี 
และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งแตงกายดวยชุดผาไทยเขารวมงาน กิจรรมน้ีจัดขึ้นเพ่ือสงเสริมและสืบสาน

วฒันธรรมประเพณีลอยกระทง เพือ่ใหนกัศกึษา บคุลากร และคนในชุมชน รวมเปนสวนหน่ึงในการเผยแพรวฒันธรรมประเพณี
ของไทย ภายในงานประกอบไปดวยการแสดงแสง ส ีเสียง ประวัตคิวามเปนมาของประเพณีลอยกระทง ขบวนแหกระทงใบตอง-

ดอกไมสด ของนักศึกษาองคการบริหารนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ทั้ง 5 คณะ นําขบวนแหโดยผูชวยศาสตราจารยชัชชัย 

พวกดี รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา การออกรานจําหนายอาหาร สินคาตลาดยอนยุค รําวงยอนยุค 
และการประกวดหนูนอยนพมาศ การประกวดรองเพลงลูกทุงพรอมหางเคร่ือง และการประกวดเทพบุตร เทพธิดา เปนตน 

ซึง่กจิกรรม ราชภัฏลอยกระทง จดัข้ึนระหวางวันที ่18-19 พฤศจิกายน 2560 ตัง้แตเวลา 18.00 น. เปนตนไป ณ ลานหนาอาคาร
ทีปงกรรัศมีโชติ ริมสระปลาบึก มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

ไดเขารวมประกาศเจตนารมณตอตานการทจุรติ รวมพลงัเครอืขายกิจการนกัศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ "ราชภัฏภาคเหนือรวมใจ ตานภัยทุจริต" 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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 ทีม Perfect Skill ชมรมทูบีนัมเบอรวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เขารวม
การประกวดแขงขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2018 
สดุยอดทีมนกัเตน Style “Elvis Presley' King of Rock n'Roll” รอบชิงชนะเลิศระดับภาคเหนือ 
ระหวางวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 “ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1” รุนทีนเอท 

ณ อุทยานการคากาดสวนแกว จ.เชียงใหม ซึ่งไดเปนตัวแทนเขตภาคเหนือ เพื่อเขารวมแขงขัน

ในระดับประเทศ ในรายการตอไป

 ทีม KPRU Cheer ชมรมทูบีนัมเบอรวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เขารวมการแขงขัน

เชยีรลดีดิง้ชงิแชมปประเทศไทยคร้ังที ่13 (13th Thailand National Cheerleading Championships 
2017) ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวยประทาน 

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 
ณ ICTC ศูนยพัฒนากีฬาเชียรลีดดิ้ง อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยทีม KPRU Cheer 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ควารางวัลดังตอไปนี้
 1. รางวัลพิเศษ spirit can drive
 2. รางวัลรองชนะเลิศ การแขงขัน Cheerleading Double (ตอตัวคู) ทีม A 

 3. รางวัลรองชนะเลิศ การแขงขัน Cheerleading team division 2 (ทีม 16 คน) 
(เก็บคะแนน 2 วัน)
 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแขงขัน Cheerleading team Division 1 (ทีม 16 คน)  
(เก็บคะแนน 2 วัน)
 5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน Cheerleading ALL STAR Team (ทีม 32 คน) 
 6. รางวัลอันดับ 8 การแขงขัน Cheerleading Double (ตอตัวคู) ทีม B 
 7. รางวัลอันดับ 8 การแขงขัน Cheerleading Small group (ตอตัวกลุม 5 คน) ทีม A

 8. รางวัลอันดับ 7 การแขงขัน Cheerleading Small group (ตอตัวกลุม 5 คน) ทีม B 

 9. การแขงขัน Solo ทีม A รางวัลอันดับ 8 
 10. การแขงขัน Solo ทีม B รางวัลอันดับ 7
 11. การแขงขัน Cheer Dance Double (ปอมคู) ทีม A รางวัล 11
 12. การแขงขัน Cheer Dance Double (ปอมคู) ทีม B รางวัล 12
 13. การแขงขัน Basic Arm Motion รางวัลเหรียญทองแดง

 14. การแขงขัน Basic Group Stunt รางวัลเหรียญทองแดง และมีคะแนนรวมผลการแขงขัน
เปนอันดับ 2 ในระดับอุดมศึกษา


