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มจพ. จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจ าปี 2565 น าไปทอดถวาย ณ วัดมัชฌันติการาม (วดัน้อย) 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจ าปี 2565 ในวัน
เสาร์ท่ี 18 มิถุนายน 2565 (แรม 4 ค่ า เดือน 7)  เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) เขต
บางซื่อ กรุงเทพฯ  เพื่อการสืบสานพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีธรรมของพุทธศาสนิกชน 
โดยน าปัจจัยร่วมบริจาคสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด และร่วมสมทบทุนสร้างศาลาปฎิบัติธรรม เป็นสถานปฎิบัติ
ธรรมของประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และเพ่ือท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป  
     มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมท าบุญได้ที่ กองคลัง ส านักงาน
อธิการบดี มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1601-1604 หรือโอนเงินท าบุญได้ท่ี ชื่อบัญชี ผ้าป่า มจพ. เลขที่
บัญชี 9077198522 ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ. 
     สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ กลุม่งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มจพ. 
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1121, 1166, 2091  



รอรูปกิจกรรม  

สัมภาษณ์พิเศษ 'พัชมน' สาวงามวิทยาลัยนานาชาติ มจพ. คว้า 'Miss Tourism World Thailand 2021' 

    “ฟ้า” หรือ นางสาวพัชมน   นวกิจธนาคม นักศึกษาช้ันปีท่ี  3  สาขาวิชาการค้า
ระหว่างประเทศและโลจิสติกส์  วิทยาลัยนานาชาติ  มจพ. มงลงท าให้ครองมงกุฎ
ชนะเลิศ ได้รับสายสะพายประจ าต าแหน่ง Miss Tourism World Thailand 2021 
(MTW) และเงินรางวัล 5 แสนบาท เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์  2565 การประกวด
นางงามยุคนี้ ต้องมีมากกว่าความสวย มีประเด็นที่น่าจับตาในเวที ผู้เข้าประกวด
นางงามยุคใหม่นี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้กว้างขึ้น มีความพรอ้มเพื่อพัฒนาการที่
ดีสู่เวทีโลก เช่นเดียวกับการประกวด Miss Tourism World Thailand 2021 (MTW)  
วันน้ี PR.KMUTNB พา มารู้จักกบัโปรไฟล์สาวงาม ลุคสวยหวาน สวยสมมงมากจาก
เวทีการประกวด  Miss Tourism World Thailand 2021 นางงามยุคใหม่ท่ีมี

ศักยภาพของความสวยท่ีเป็นไดม้ากกว่าความงามภายนอก ดูสง่า เรยีนก็เริ่ด กจิกรรมก็เด่น นั่นคือ “ฟ้า” หรือ นางสาวพัชมน นวกิจธนาคม ผูไ้ด้
ครองมงกุฎชนะเลศิในเวทีอันทรงเกียรติกับความงดงามและความสวยที่เจิดจรสัในระดับประเทศ 
    กว่าจะมาเป็น Miss Tourism World Thailand 2021 (MTW) ต้องผ่านอะไรมาบ้าง? 
"ฟ้า" เล่าให้ฟังว่า ก่อนหน้าท่ีจะเข้ามาประกวดนั้นก็เป็นนักศึกษาอยู่ช้ันปีท่ี  3  สาขาวิชาการคา้ระหว่างประเทศและโลจสิติกส ์  วิทยาลัย
นานาชาติ  มจพ. ตั้งใจเรียน ทุ่มเทเต็มที่เพราะเราจะได้ความรูด้้านการบริหารธุรกิจ ปูพ้ืนฐานสู่การเป็นผู้ประกอบการ  ตลอดจนการท างานใน
ภาคธุรกิจและภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ  อาทิ  ฝ่ายการตลาด ฝ่ายต่างประเทศ  ฝ่ายจดัการขนส่งระหว่างประเทศ เป็นความสนใจของ
ตนเองและยังสอดคล้องกับธุรกิจทางบ้าน   และ “ฟ้า”  มีคุณแม่เป็น “ไอดอล” คะ คุณแม่จะสอนฟ้าท าหลาย ๆ อย่างตั้งแตเ่ด็ก เชน่ช่วยงาน
ธุรกิจที่บ้าน ท าให้ฟ้ามีประสบการณ์ในการท างาน ทางด้านผลการเรียนฟ้าได้เกรดเฉลี่ยรวม 3.35 คะ ส่วนตัวฟ้าจัดได้ว่าเป็นเด็กกิจกรรม จากที่
ผ่านมารู้สึกว่าตัวเองจัดการเวลาได้ดีค่ะ เนื่องจาก “ฟ้า”ต้องท างานและเรียนควบคู่ไปด้วย ท าให้ต้องแบ่งเวลาให้ในการท างานและการเรียน
ให้ดีที่สุดและควบคู่ไปด้วยกันได้ และเต็มที่กับทุกสิ่งทั้งเพ่ือนทั้งกจิกรรม ส่วนเร่ืองการเรียน ก็เรียกว่าเป็นเด็กเรียน เมื่อเข้าสู่โหมดเรียนแล้วก็
จริงจังมากเหมือนตัวเองจะเป็นคน “Perfectionist”  หน่อย ๆ รู้สกึว่าเราจะต้องท าให้ดีได้ทั้ง 2 คะ  ส่วนผลงานและไดร้ับรางวัลใน มจพ. นั้นไม่
ธรรมดา ด้วยความหุ่นยาวเข่าดี บุคลิกงามสง่า มีออร่าจับ ไดร้ับรางวัลปัง ๆ ให้ได้ช่ืนชม เช่น KMUTNB freshy girl 2019 ได้รับคัดเลอืกให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาร รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 การประกวดประเพณลีอยกระทงประดู่แดง และคทากร มจพ. รุ่นท่ี 
4  ประจ าปีการศึกษา 2562  
    ความท้าทายของ Miss MTW 2021 เมื่อต้องมาเป็นทูตการท่องเท่ียว? 
“ฟ้า” ต้องขอบคุณผู้จัดการประกวด Miss MTW และผูเ้กี่ยวข้องทุกท่าน และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากท่ีได้
มีโอกาสเพื่อช่วยเหลือชุมชนตามทีไ่ด้ตั้งใจไว้ โดยหน้าที่หลัก ๆ คือ การสนับสนุนการท่องเท่ียวในประเทศ 
ให้เป็นที่รู้จักสู่สายตาประชาโลกมากขึน้ และท าหน้าทีส่่งเสริมธุรกิจการท่องเท่ียว ธุรกิจชุมชุน ให้รู้จัก
การท าการตลาดผ่านออนไลน์มากขึ้น ความซึ่งเป็นความท้าทายของ Miss MTW โดยเฉพาะความเข้าใจ
ในเรื่องของ Digital economy และ social media economy ในการสนับสนุนธรุกิจท่องเที่ยว และได้
สอดรับนโยบายการเพิ่มศักยภาพทางดิจิทัลเพื่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ และมาเป็นทูตการ
ท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด และรูส้กึขอบคุณทาง MTWASIA ที่เปดิโอกาสให้ฟ้าไดเ้ข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการ
พัฒนาประเทศคะ 
    ความประทับใจที่อยากบอกต่อหลังได้เป็น Miss MTW 2021 
บอกเลยว่าเป็นเวที Miss MTW เป็นระดับโลกเวทีแรกเลยค่ะที่ฟ้าได้เข้าร่วมการประกวด ซึ่งตนเองกเ็คยผ่านเวทีเล็ก ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยมาบา้ง
ค่ะ พอมาลงประกวดระดับประเทศเช่นนี้ท าให้รู้สึกว่าที่ผ่านมาเป็นเพียงแค่ส่วนนึงของเส้นทางนี้เอง  แต่พอได้ลองเข้ามาท าตรงนี้กลบัรู้สึกสนกุ
และมีความสขุมากค่ะที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นจากความสามารถของตนเอง และคิดว่าเหตุผลที่ตนเองได้รับต าแหน่งอันโดดเด่น ที่ท าให้
คณะกรรมการชอบในตัวเรา จะเป็นความจริงใจที่มอบให้แก่การท างานในคร้ังนี้อย่างแท้จริง เป็นสิ่งท่ีสามารถชนะใจทุกสายตา และเชื่อว่า
หากเราตั้งใจท าอะไรจริง ๆ แล้ว ไม่มีอะไรเกินความสามารถอยา่งแน่นอน โดยไดร้ับความรู้สึกดี ๆ จากทุก ๆ คน รวมถึงการที่ได้เข้ามาอยู่ใน
ครอบครัว Miss MTW 2021 คะ 
     นอกจากนี้ "ฟ้า" ยังบอกอีกว่าหากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว กม็ีแผนอยากเรียนต่อปรญิญาโท ก าลังอยู่ในช่วงศึกษาว่าอยากจะต่อ
ทางด้านไหนดี ส าหรับตัวฟ้าเองทั้งการเรียนในห้องและการท ากิจกรรมนอกห้องเรยีนให้ประสบการณ์และต่อยอดความรู้ที่เรียนมาได ้ สุดท้ายนี้ 
ขอกล่าวถึงความประทับใจเพื่อน ๆ และอาจารย์ในสาขาท่ีเอาใจใสน่ักศึกษามากจะคอย support ท าให้บรรยากาศการเรียนท่ีสนุกสนาน ไดเ้จอ
ทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องที่คอยช่วยเหลอืกันตลอดเวลาค่ะ น้อง ๆ คนไหนก าลังมองหาที่เรยีน “ฟ้า” แนะน าท่ีวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเลยคะ ครบจบในท่ีเดียว 


