แนวปฏิบัติที่ดี
“การลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศสาหรับวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์-งานวิจัย

และการลงรายการบรรณานุกรมในเขตข้อมูล (tag) รายการหลักที่เป็นชื่อบุคคล (tag 100/600/700)”
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
------------------------------------------------------เพื่อให้การปฏิบัตงิ านวิเคราะห์/ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ มีมาตรฐานเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน
ที่ประชุมสัมมนาฯ กาหนดรูปแบบสาหรับลงรายการ ทรัพยากรสารสนเทศ และหลักเกณฑ์การลงรายการทาง
บรรณานุกรมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตามมติทป่ี ระชุมคณะทางานกลุ่มวิเคราะห์ ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา กาหนดเป็นข้อตกลงในการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
๑. แบบฟอร์ม/รูปแบบการลงรายการประเภทวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ งานวิจัย สาหรับลงรายการใน
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ตามเอกสารแบบฟอร์มที่แนบ)
๒. รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรม ในเขตข้อมูล ชือ่ ผู้แต่ง (tag ๑๐๐), เขตข้อมูลหัวเรื่องที่เป็น
ชื่อบุคคล (tag ๖๐๐), เขตข้อมูลผู้แต่งเพิ่ม (tag ๗๐๐) และการกาหนดเลขผู้แต่ง (Cutter) ที่มักใช้ผดิ และทีม่ กี าร
เปลี่ยนแปลงใหม่ ประกอบด้วย (เอกสารประกอบแนบ)
๒.๑ รายนามสมเด็จพระสังฆราช ๒๐ พระองค์
๒.๒ รายนามพระภิกษุ ที่ใช้บ่อย ๖ รายนาม
๒.๓ รายพระนามพระมหากษัตริย์ ๑๐ รัชกาล และพระบรมวงศานุวงศ์ รวม ๒๒ รายพระนาม
๓. เผยแพร่แนวปฏิบัติ กาหนดเป็นข้อตกลงร่วมกัน ให้กบั บุคลากรห้องสมุดนาไปใช้ และปฏิบัตติ ่อไป

ใน โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด มจร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันที่ ๒๐-๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๖๒

รายพระนามสมเด็จพระสังฆราช
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี)
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข)
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี)
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)

การลงรายการในเขตข้อมูล (Tag) 100/600/700
\a สมเด็จพระอริยวงษญาณ, \c สมเด็จพระสังฆราช (ศรี), \d -2337
\a สมเด็จพระอริยวงษญาณ, \c สมเด็จพระสังฆราช (ศุข), \d -2359
\a สมเด็จพระอริยวงษญาณ, \c สมเด็จพระสังฆราช (มี), \d 2293-2362
\a สมเด็จพระอริยวงษญาณ, \cสมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร), \d 22762365
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)
\a สมเด็จพระอริยวงษญาณ, \c สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน), \d 2304-2385
สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค)
\a สมเด็จพระอริยวงษญาณ, \c สมเด็จพระสังฆราช (นาค), \d 2301-2392
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (พระองค์เจ้าวาสุกรี สุวณฺณรงฺสี) \a ปรมานุชิตชิโนรส, \c สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ (พระองค์เจ้าวาสุกรี
สุวณฺณรงฺสี), \d 2333-2396
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ (พระองค์เจ้าฤกษ์ ปญฺญาอคฺ \a ปวเรศวริยาลงกรณ์, \c สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ (พระองค์เจ้าฤกษ์
โค)
ปญฺญาอคฺโค), \d 2352-2435
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช
\a สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ, \cสมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว), \d 23562443
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ
\a วชิรญาณวโรรส, \c สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา (พระองค์เจ้ามนุษยนาค
มนุสฺสนาโค)
มานพ มนุสฺสนาโค), \d 2403-2464
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิรวิ ัฒน์ (ม.จ. ภุชงค์ สิริวฑฺฒโน)
\a ชินวรสิรวิ ัฒน์, \c สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง (ม.จ. ภุชงค์ สิรวิ ฑฺฒโน), \d
2402-2480
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (แพ ติสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช
\a สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ, \c สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว), \d 23992487
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว. ชื่น สุจิตฺโต)
วชิรญาณวงศ์, \c สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง (ม.ร.ว. ชื่น สุจิตโฺ ต), \d 24152501
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปลด กิตฺติโสภโณ) สมเด็จพระสังฆราช
\a สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ, \c สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ), \d
2432-2505

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทโย) สมเด็จพระสังฆราช
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฏฐายี) สมเด็จพระสังฆราช
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริ) สมเด็จพระสังฆราช
เดิม = สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช
ใหม่ = สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร)
เดิม = สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช
ใหม่ = สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (สุวฑฺฒนมหาเถร)
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช

\a สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ, \c สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย), \d 24172508
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ, \c สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี), \d 24402514
\a สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ, \c สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ), \d 24392516
\a ชินวราลงกรณ, \c สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง, \d 2440-2531
\a วชิรญาณสังวร, \c สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง, \d 2456-2556
\a สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ, \c สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร), \d 2470

28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช ทรงได้รับการสถาปนาพระอัฐิเป็น “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ”
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช ทรงได้รับการสถาปนาพระอัฐิเป็น “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร”

รายนาม

การลงรายการ (tag 100/600/700)
และ กาหนดเลขผู้แต่ง (cutter)

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์ (ประยุทธ ์ ปยุตฺโต)
เดิม = พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) หรือ
(ป.อ. ปยุตฺโต)

\a สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์ (ประยุทธ ์ ปยุตฺโต)
เลขผู ้แต่ง = ป (ประยุทธ ์) *ไม่กาหนดที่ ป.อ.
245 หลัง \c ลงตามทีป่ รากฎหน้าปกใน

พระเมธีวชิโรดม (วุฒช
ิ ัย วชิรเมธี)
เดิม = พระมหาวุฒช
ิ ัย วชิรเมธี
หรือ ว. วชิรเมธี
-พระพรหมมังคลาจารย ์ (ปั่น ปทุมุตต
ฺ โร)
-หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ/ปัญญานันทภิกขุ

\a พระเมธีวชิโรดม (วุฒช
ิ ัย วชิรเมธี)
เลขผู ้แต่ง = ว (วุฒช
ิ ัย)
245 หลัง \c ลงตามทีป่ รากฎหน้าปกใน

่ อินฺทปญฺโญ)
-พระธรรมโกศาจารย ์ (เงือม
-พุทธทาสภิกขุ

\a พุทธทาสภิกขุ,
\d 2449-2536
เลขผู ้แต่ง = พ (พุทธทาส)

-พระธรรมสิงหบุราจารย ์ (จร ัญ ฐิตธมฺโม)
-หลวงพ่อจร ัญ ฐิตธมฺโม

\a พระธรรมสิงหบุราจารย ์ (จร ัญ ฐิตธมฺโม),
\d 2471-2559
เลขผู ้แต่ง = จ (จร ัญ)

พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
พระอาจารย ์ชา, หลวงพ่อชา, หลวงปู่ ชา

\a พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท),
\d 2461-2535
เลขผู ้แต่ง = ช (ชา)

\a ปัญญานันทภิกขุ,
\d 2454-2550
เลขผู ้แต่ง = ป (ปัญญานันทะ)

รายพระนามจากราชกิจจา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริ
พัชรมหาวัชรราชธิดา
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี (พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์)
เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ (เจ้าคุณจอมมารดาแพ ในรัชกาลที่ 5)

การลงรายการในเขตข้อมูล (Tag) 100/600/700
ภูมิพลอดุลยเดช, \c พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, \d 2470-2559
สิริกิตพิ์ ระบรมราชินีนาถ, \c สมเด็จพระนางเจ้า, \d 2475วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, \c พระบาทสมเด็จพระ,\d 2495-

สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี, \c สมเด็จพระนางเจ้า,\d 2521ราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา, \c สมเด็จเจ้าฟ้า กรมหลวง, \d 2521สิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา,\c สมเด็จเจ้าฟ้า,\d 2530ทีปังกรรัศมีโชติ,\c สมเด็จเจ้าฟ้า,\d 2548เทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร, \c กรมสมเด็จพระ,\d 2498-

ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี, \c สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระ,\d 2500สุทธนารีนาถ, \c กรมหมื่น, \d 2500สิริภาจุฑาภรณ์, \c พระองค์เจ้า,\d 2525อทิตยาทรกิติคุณ,\c พระองค์เจ้า,\d 2527พระสินีนาฏพิลาสกัลยาณี,\c เจ้าคุณ,\d 2528พระประยุรวงศ์, \c เจ้าคุณ, \d 2397- 2486

พระนามพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์จักรี
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

การลงรายการ
\a พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, \c พระบาทสมเด็จพระ, \d 2279-2352
\a พุทธเลิศหล้านภาลัย, \c พระบาทสมเด็จพระ, \d 2310-2367
\a นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, \c พระบาทสมเด็จพระ, \d 2330-2394
\a จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, \c พระบาทสมเด็จพระ, \d 2347-2411
\a จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, \c พระบาทสมเด็จพระ, \d 2396-2453
\a มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, \c พระบาทสมเด็จพระ,\d 2423-2468
\a ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, \c พระบาทสมเด็จพระ, \d 2436-2484
\a อานันทมหิดล, \c พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, \d 2468-2489

การเฉลิมพระยศทรงกรมนี้ ปรากฏมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อครั้นกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เป็นพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานแก่เชื้อพระวงศ์เพื่อเป็นพระเกียรติยศเนื่องจากได้ช่วยเหลืองานราชการแผ่นดินสนองพระเดชพระคุณ ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วสาหรับหลายท่าน
การสถาปนาทรงกรมแก่พระบรมวงศ์ในรัชกาลปัจจุบันนี้ เป็นการหวนคืนไปใช้พระราชธรรมเนียมแบบเดิมคือการพระราชทานพระนามกรม
ทรงกรมแบ่งเป็น 5 ชั้น เริ่มที่
- “กรมหมื่น” สาหรับชั้นพระองค์เจ้า
- “กรมขุน” สาหรับพระบรมวงศ์ชั้นเจ้าฟ้า
- “กรมหลวง” สาหรับพระบรมวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าชั้นผู้ใหญ่
- “กรมพระ” สาหรับพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ อาทิ สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ, สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
- “กรมสมเด็จพระ” หรือ “สมเด็จกรมพระยา” ซึ่งเป็นลาดับสูงสุด สาหรับพระบรมวงศ์ชั้นสูง

