
ในมหามงคลวโรกาส
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพ�มลลักษณ พระบรมราชินี

เสด็จพระราชดำเนินทรงเปนประธาน
งานเฉลิมฉลอง ๕๐ ป แหงการกอตั้งมหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ

ณ มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ ว�ทยาเขตสุวรรณภูมิ
วันเสารที่ ๗  ธันวาคม ๒๕๖๒

พิธีทูลเกลาฯ ถวายปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกด์ิ

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
และ

วจนพิธีกรรมถวายพระพร





Long Live the Queen



พ�ธีทูลเกลาฯ ถวายปร�ญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาว�ทยาการคอมพ�วเตอร แด
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี

- เสด็จ ฯ เขาภายในวัดประจำมหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ (นักขับ รองเพลงสดุดีอัสสัมชัญ)
- ประทับพระราชอาสน 
- พ�ธีกรกราบบังคมทูลรายงาน
- พระคารดินัล ฟรังซิสเซเว�ยร เกร�ยงศักดิ์ โกว�ทวาณิช ภาวนาเร�่มพ�ธี 
   (บทสวดภาษาลาติน Veni Creator Spiritus…)
- ภราดา สุรสิทธิ์  สุขชัย กรรมการสภามหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ กราบบังคมทูล
   ประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสที่สภามหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ
   มีมติทูลเกลาฯ ถวายปร�ญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาว�ทยาการคอมพ�วเตอร 
   (ผูรวมในพ�ธีลุกข�้นยืน)
-  ภราดา เดชาชัย ศร�พ�จารณ นายกสภามหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ ทูลเกลาฯ  ถวาย
   คำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ
- ภราดา ศิร�ชัย ฟอนซีกา กรรมการสภามหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ ทูลเกลาฯ  ถวาย
  พระมาลาดุษฎีบัณฑิต และผาประดับพระอังสา (Academic Hood) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
  สาขาว�ชาว�ทยาการคอมพ�วเตอร
- ทรงยืน
- ทรงสวมผาประดับพระอังสา (Academic Hood) และทรงสวมพระมาลา
- ภราดา บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ทูลเกลาฯ ถวายปร�ญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  กิตติมศักดิ์ สาขาว�ชาว�ทยาการคอมพ�วเตอร
- เสด็จข�้นไปทรงยืนดานบน หนาพระแทน
- ฉายพระฉายาลักษณรวมกับ นายกสภามหาว�ทยาลัย อธิการบดี และกรรมการสภา
   มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ ผูรวมทูลเกลาฯ ปร�ญญา 
- เสด็จ ฯ ลงจากพระแทน
- เสด็จประทับพระราชอาสนที่เดิม
  (ผูรวมในพ�ธีนั่ง)

๑



๑. บทนำในพ�ธีการ

พ�ธีกร: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝาละอองธุลีพระบาท 
ขาพระพ�ทธเจา นางสาวสุนิดา เมตะศิร� ขอพระราชทานพระราชานุญาต ทำหนาที่เปนพ�ธีกร 
ดำเนินรายการดวยภาษาสามัญ ดวยเกลาดวยกระหมอม

 ปวงขาพระพ�ทธเจาไดมาพรอมเพร�ยงกัน ณ วัดนักบุญหลุยส มาร� เดอ มงฟอรต 
แหงนี้ ตางรูสึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนอันหาที่สุดมิได ที่ใตฝาละอองธุลี      
พระบาท ไดเสด็จมาทรงเปนประธานงานเฉลิมฉลอง ๕๐ ป แหงการกอตั้งมหาว�ทยาลัย 
อัสสัมชัญ ณ มหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ ว�ทยาเขตสุวรรณภูมิ

 ในมหามงคลวโรกาสตอไปนี้ จะเปนพ�ธีการถวายปร�ญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์ สาขาว�ชาว�ทยาการคอมพ�วเตอร และการประกอบวจนพ�ธีกรรมสรรเสร�ญพระเจา 
เพ�่อขอบพระคุณพระองคและขอพระองค ไดโปรดประทานพระพรอันอุดมเปนพ�เศษ 
แด สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพ�มลลักษณ พระบรมราชินี 

 ในการประกอบวจนพ�ธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ พระคารดินัล ฟรังซิสเซเว�ยร์      
เกร�ยงศักดิ์ โกว�ทวาณิช เปนประธานประกอบพ�ธี โดยมีคณะนักศึกษาของมหาว�ทยาลัย 
อัสสัมชัญ ขับรองเพลงประสานเสียง

 ขอกราบเร�ยนเชิญ พระคารดินัล ฟรังซิสเซเว�ยร เกร�ยงศักดิ์ โกว�ทวาณิช 
ภาวนาเร�่มพ�ธี (Veni Creator Spritius….)
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วจนพ�ธีกรรมถวายพระพร

- เสด็จฯ ประทับพระราชอาสน
- นักขับ รองเพลงถวายพระพร ๑ เพลง 
  (เพลง แผนดินของเรา)
- พระคารดินัล ฟรังซิสเซเว�ยร เกร�ยงศักดิ์ โกว�ทวาณิช ประกอบวจนพ�ธีกรรม    
   ถวายพระพร
- นักขับ รองเพลง ๑ เพลง (เพลง Shine Jesus Shine) 
- บทภาวนาขอพระพร
- บทภาวนา ขาแตพระบิดา
- พระคารดินัล ฟรังซิสเซเว�ยร เกร�ยงศักดิ์ โกว�ทวาณิช  ถวายพระพร (Pontifical Blessing)
- ทรงยืน
- นักขับ รองเพลง ๑ เพลง (เพลง Power of Your Love)
- เสร็จพ�ธีถวายพระพร
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พ�ธีกร:  ขอเชิญทุกทานยืนเพ�่อเร�่มพ�ธีกรรมดวยบทเพลง

แผนดินของเรา

 (รับ) แผนดินของเรา เต็มไปดวย ความรักของพระเจา
  แผนดินของเรา เต็มไปดวย ความรักของพระองค

 ๑. เดือนดาราทั่วเวหน  ดลบันดาลสรางสรรคมา  ดวยฤทธานุภาพ
  เดือนดาราใหญนอย  ที่ลองลอยบนนภา  สองแสงมาเพ�่อเรา
 ๒.  ทั้งพระคุณอีกมากลน  ยังชวยดลใหรูงาม  จิตใจทรามเปลี่ยนสิ�น
  พระเยซูบุตรของพระ  ประทานไวเพ�่อนำทาง  สูสวรรคนิรันดร

๒. คำทักทายของประธานพ�ธี
ประธาน:  สันติสุขจงอยูกับสถานที่นี้ และกับทุกทาน ณ สถานที่นี้ดวย
ทุกคน:  ขอขอบพระคุณพระเจา
ประธาน:  พระเจาสถิตกับทาน
ทุกคน:  และสถิตกับทานดวย
ประธาน:  ใหเรารวมใจภาวนา…

ขาแตพระเจา พระองคทรงเปนพลังของผูวางใจในพระองค โปรดฟ�งขาพเจาทั้งหลายว�งวอน 
เพราะวาหากพระองคไมทรงชวยแลว ขาพเจาทั้งหลายผูออนแอ จะทำอะไรไมไดเลย ขอพระองค 
โปรดประทานพระหรรษทานชวยเหลือขาพเจาทั้งหลายเสมอ เพ�่อจะไดถือตามพระบัญญัติ เปน 
ที่สบพระทัยพระองค ทั้งในความคิดและกิจการดวยเถิด ทั้งนี้ ขอพ�่งพระบารมีพระเยซูคร�สตเจา 
พระบุตรผูทรงจำเร�ญและครองราชย เปนพระเจาหนึ ่งเดียวกับพระองคและพระจิต           
ตลอดนิรันดร

ทุกคน: อาแมน
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(เชิญนั่ง)
๓. บทอานจากพระคัมภีร  

พ�ธีกร: เชิญฟ�งพระวจนะของพระเจาจากพระคัมภีรฉบับบุตรสิรา (บสร. ๕๑: ๑๓ – ๒๐) 

 ครั้งเมื่อขา เยาววัย ไมเวนวาง  กอนเดินทาง ตั้งจิต อธิษฐาน
 ภาวนา แสวงหา ปร�ชาญาณ  ขอประทาน ความหวัง นำทางใจ
 ขาสวดขอ ตอหนา พระประธาน แมนอกว�หาร ดวยจิต พ�สมัย
 รองเร�ยกหา พระปร�ชา ทุกแหงไป กวาจะได พระปร�ชา มาครอบครอง
 ขาชื่นใจ ในพระ- ปร�ชาญาณ  จิตเบิกบาน โลดเตน เผนผยอง
 ปานไดยล ดอกผล องุนทอง  สุกเนืองนอง อรามไสว ในไรตน
 เทาขาคง เดินตรง ตามทางนั้น มิเคยผัน ผิดเพ�้ยน เปลี่ยนถนน
 เหมือนเมื่อครั้ง ยังเปน เยาวชน ตามยุคล รัศมี พระปร�ชา
 เพ�ยงเอียงหู สักครู ฟ�งเบื้องบน ขาไดผล มากมาย คลายปญหา
 ยังพบคำ แนะนำ เร�่องนานา  มีคุณคา ควรทำ อยูร่ำไป
 พระปร�ชา ชวยขา ฉลาดข�้น  ชูชีพชื่น ชีว�ต จิตแจมใส
 ขอขอบพระคุณ ผูที่ มีน้ำใจ  สอนขาให- ไดมี ปร�ชาญาณ
 เพราะขาได อาศัย พระปร�ชา  จึงกาวหนา ทำดี มีแกนสาร
 ขามั่นใจ ในทาง- กุศลการ  ถึงวายปราณ จะไมละ จากพระองค
 ขาขอสู ตอไป ไมวางมือ  เพ�่อยึดถือ วจนะ พระประสงค
 จะรักษา พระบัญญัติ สัตยซื่อตรง เจตจำนง มัธยัสถ เพ�่มศรัทธา
 ขายื่นมือ ทั้งสอง มองเบื้องบน  สำนึกตน โงเงา เขลานักหนา
 เฝาว�งวอน งอนงอ ขอสมา  พระปร�ชา อภัยโทษ โปรดปรานี
 ขาสงใจ ไปยัง พระปร�ชา   พลางรักษา ศีลธรรม นำว�ถี
 ก็เพ�่อให กายใจ ไรราคี  เปนเหตุที่ ไดสบ พบทรงธรรม
 ครั้นไดพระ- ปร�ชา มาแลวไซร  จึงเขาใจ ทุกอยาง ทางสรางสรรค
 ดวยดวงจิต สนิทแนน แกนสัมพันธ มิไหวหวั่น เร�ดราง จืดจางไป

(พระวจนะของพระเจา)
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SHINE JESUS SHINE

  Refrain:
  Shine, Jesus, shine
  Fill this land with the Father's glory.
  Blaze, Spirit, blaze.
  Set our hearts on fire.
  Flow, river, flow.
  Flood the nations with grace and mercy.
  Send forth your word, Lord, and let there be light

  Verses:
  1. Lord, the light of your love is shining
  In the midst of the darkness, shining
  Jesus, Light of the world, shine upon us
  Set us free by the truth you now bring us
  Shine on me, shine on me.
  2. Lord, I come to your awesome presence
  From the shadows into your radiance
  By the blood I may enter your brightness
  Search me, try me, consume all my darkness
  Shine on me, shine on me

๘



(เชิญยืน)
๔. บทภาวนาขอพระพร   

ประธาน: พ�่นองที่รัก ใหเรารวมใจกันภาวนาตอพระเจาพระบิดาของเรา ผูทรงพรอมที่จะรับฟ�ง 
คำภาวนาของเราเสมอ ดวยความรักและเมตตาที่พระองคทรงมีตอเรา

พ�ธีกร: เพ�่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศร�สินทรมหาวชิราลงกรณ        
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาสิร�กิติ์ พระบรมราชินีนาถ          
พระบรมราชชนนีพันปหลวง   สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพ�มลลักษณ 
พระบรมราชินี ขอทุกพระองคทรงพระเจร�ญดวยพระพรแหงปร�ชาญาณ          
ทั้งฝายพระวรกายและพระราชหฤทัย (ใหเราภาวนา)                      

ทุกคน: โปรดสดับฟ�งเถิดพระเจาขา
พ�ธีกร:  เพ�่อพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค ขอพระเจาโปรดอภิบาลรักษา ใหทุกพระองค 

ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรง เปนมิ�งขวัญของปวงชนชาวไทย     
ตลอดไป (ใหเราภาวนา)

ทุกคน: โปรดสดับฟ�งเถิดพระเจาขา
พ�ธีกร: เพ�่ออธิการบดีมหาว�ทยาลัยอัสสัมชัญ ภราดาคณะเซนตคาเบร�ยล กรรมการสภา 

มหาว�ทยาลัย และบรรดาคณาจารย จะไดยึดมั่นในปรัชญาการศึกษา จิตตารมณ 
ว�สัยทัศนและพันธกิจของมหาว�ทยาลัย ตามหลักคร�สตธรรมอยางซื่อสัตย มั่นคง 
เขมแข็ง  ดวยการอุทิศตน เพ�่อเยาวชนของนานาชาติตลอดไป โดยเฉพาะอยางยิ�ง 
เยาวชนไทยที่รักของพวกเรา (ใหเราภาวนา)

ทุกคน: โปรดสดับฟ�งเถิดพระเจาขา
พ�ธีกร: เพ�่อบรรดาพ�่นองชาวไทยและเพ�่อนมนุษยทุกคนในโลก จะไดตระหนักและเขาใจอยาง 

ถองแทดานความยุติธรรมและสันติ ขอใหทุกคนมีจิตเมตตาตอผูยากไร ผูตกทุกข 
ไดยากและผูเจ็บปวยทั้งฝายกายและจิตใจ หาว�ธีชวยเหลือเขาตามความสามารถ     
(ใหเราภาวนา)

ทุกคน: โปรดสดับฟ�งเถิดพระเจาขา
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ประธาน:   ขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย
ทุกคน: พระองคสถิตในสวรรค พระนามพระองคจงเปนที่สักการะ 
 พระอาณาจักรจงมาถึง พระประสงคจงสำเร็จในแผนดินเหมือนในสวรรค 

โปรดประทานอาหารประจำวัน แกขาพเจาทั้งหลายในวันนี้ 
โปรดประทานอภัยแกขาพเจา เหมือนขาพเจาใหอภัยแกผูอื่น 
โปรดชวยขาพเจาไมใหแพการผจญ

 แตโปรดชวยใหพนจากความชั่วรายเทอญ  อาแมน
ประธาน: ขาแตพระเจา โปรดทรงบันดาลใหขาพเจาทั้งหลายตื่นเฝาอยูเสมอ และพรอมที่จะ       

นอมรับพระพรแหงปร�ชาญาณของพระเจาเปนพลังในชีว�ตฝายจิตของขาพเจา 
ท้ังหลาย และพรอมเสมอท่ีจะดำเนินชีว�ตตามแสงสวางแหงความจร�งของพระองคดวย 
เถิด ทั้งนี้อาศัยพระบารมีพระคร�สตเจา พระเจาของขาพเจาทั้งหลาย 

ทุกคน: อาแมน

๖. จบพ�ธีดวยการอวยพรของประธาน
Pontifical Blessing 

(ทรงยืน)
V. Dominus vobiscum. (พระเจาสถิตกับทาน)
R. Et cum spiritu tuo. (และสถิตกับทานดวย)

V. Sit nomen Domini benedictum. (สาธุการแดพระนามขององคพระผูเปนเจา)
R. Ex hoc nunc et usque in sae culum. (บัดนี้และตลอดนิรันดร)

V. Adiutorium nostrum in nomine Domini. 
     (ความชวยเหลือของเราอยูในพระนามขององคพระผูเปนเจา)
R. Qui fecit caelum et terram. (พระองคทรงสรางฟาและแผนดิน)

V. Benedicat vos omnipotens Deus, 
     Pater, † et Filius, † et Spiritus † Sanctus.
     (ขอพระเจาผูทรงสรรพานุภาพ พระบิดา และพระบุตร และพระจิต ประทานพระพรแกทานเทอญ)
R. Amen. (อาแมน)

V. Benedicamus Domino.  (ใหเราถวายพระพรแดพระเจา)
R. Deo gratias. (ขอขอบพระคุณพระเจา)

๑๐



POWER OF YOUR LOVE

Verses:
1. Lord , I come to You, Let my heart be changed, renewed,
 Flowing from the grace that I found in You.
 And Lord I've come to know the weaknesses I see in me
 Will be stripped away by the power of Your love.
 (Refrain)

Refrain:
 Hold me close, let Your love surround me,
 Bring me near, draw me to Your side.
 And as I wait, I'll rise up like the eagle.
 And I will soar with You
 Your Spirit leads me on in the power of Your love

2.  Lord, unveil my eyes, let me see You face to face
 The knowledge of Your love, as You live in me.
 Lord, renew my mind, as Your will unfolds in my life,
 In living every day, by the power of Your love.
 (Refrain)

๑๑






