
Tag 246  Varying form of title 
ชื่อเรื่องที่แตกต่างจากชื่อเรื่องท่ีเหมาะสม (Title Statement) 
 
ตัวบ่งชี้ (Indicator) Tag 246 
ตัวท่ี 1 ควบคุมการแสดงหมายเหตุ controller 
Indicator Note  Added entry 
0  มี  ไม่มี 
1  มี  มี 
2  ไม่มี  ไม่มี 
3  ไม่มี  มี 
 
ตัวท่ี 2 แสดงประเภทของช่ือเรื่องท่ีแตกต่าง  Type of title มีดังนี้ 
 b - No type specified      ไม่ระบุ    

         245  00    4 coners power review. 
         246  3      Four coners power review 
   0 - Partion of tiele    ชื่อเป็นส่วนหนึ่งในชื่อเรื่อง          
         245 04    คู่มือปฏิบัติการวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ = $b Manual of                     
                       medical microbiology. $n MT 2512 / $c  โดย ทวีพร พันธุ์                      
                       พาณิชย์ ... [และคนอื่นๆ] 
         246 30     จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 
     ค าอธิบาย Indicator   3 = ไม่มีรายการหมายเหตุ  0 = มีการท ารายการเพิ่ม ชื่อเป็นส่วน

หนึ่งในชื่อเรื่อง 
  1 - Parallel title   ชื่อเรื่องเทียบเคียง  
        245 00 คู่มือปฏิบัติการวิชาจุลชวีวิทยาทางการแพทย์ = $b Manual of                     
                    medical microbiology. $n MT 2512/  $c  โดย ทวีพร พันธุ์                      
                       พาณิชย์ ... [และคนอื่นๆ] 

246 31  Manual of medical microbiology 
ค าอธิบาย Indicator  3 = ไม่มีรายการหมายเหตุ  1= มีการท ารายการเพ่ิมชื่อเรื่องเทียบเคียง 

  2 - Distinctive title      ชื่อเรื่องท่ีเด่นชัด 
           245 00      Commodity year book. 
           246 12     Commodities in industries $f 1940 



การแสดงผล 
ตัวบ่งชี้ตัวที่ 1 ท าให้เกิดหมายเหตุแสดงชื่อเรื่องที่แตกต่าง 
ตัวบ่งชี้ตัวที่ 2 ท าให้เกิดค า Distinctive title: 
Distinctive title: Commodities in industries 
 3 - Other title ชื่อเรื่องจากที่อ่ืน  
          245  00   Assembly file analysis. $h [microform].  
  246  13   California Stat Assembly file analysis 

246 13  California  Legislature State Assembly analysis 
  4 - Cover title     ชื่อเรื่องท่ีได้จากปกเล่มจริง (Original ไม่ใช่จากฉบับ Copy) 

       245  00    Monthly checklist of state publication / $c  The Library of Congress,   
Processing Dept, Exchange and Gift Div.    

       246  14    State publications monthly checklist $f July 1976- 
  5 - Added title page title  ชื่อเรื่องท่ีอยู่หน้าก่อนและหลังหน้าปกใน 
      245  00   อนาคตมีคุณค่าเมื่อบอกลาเลิกบุหรี่. 
       246  15   Leave the pack behind 
  6 - Caption tltle     ชื่อเรื่องท่ีอยู่บนหัวกระดาษของหน้าแรก 
      245  10   Newspaper Geog.list. $h [microform] / $c Carleton University. 

246 16  Newspaper Index $f Jan. 1982- 
  7 - Running title     ชื่อเรื่องท่ีปรากฎอยู่บนหัวกระดาษของทุก ๆ หน้า 

245 00  Bangladesh Education Extension Centre bulletin. 
246 3    BEEC bulletin 
246    17  B.E.E.C. bulletin 

  8 - Spine title   ชื่อเรื่องจากสันของหนังสือ 
         245  10 Nationalism and communism in Romania : $b the rise and fall           
                          of Ceausescu's personal dictatorship 
    246 18    Nationalism & communism in RomaniaSpine title: Nationalism & 

communism in Romania 
        ค าอธิบาย Indicator    1 = มีรายการเพิ่ม (Note Tag 500)  8= ชื่อเรื่องจากสัน 
 
 
 

 



รหัสเขตข้อมูลย่อย 
$a, $b,$h,$n,$p,$f  เหมือน Tag 245 
$f  – Designation of valume and issue number and/ or date to work ส าหรับลงรายการที่
เป็นปีของปีที่ ฉบับที่ ที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ  
$g – Miscellaneous information ส าหรับลงรายการของข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ไม่เหมาะที่จะลงรายการใน
เขตข้อมูลย่อย 
$i  --  Display text ใช้ส าหรับบันทึกข้อความอธิบายหรือหมายเหตุ  จะใช้กับตัวบ่งชี้ที่มีค่าเป็น b 
(ไม่มีข้อมูลระบุ) เขตข้อมูลย่อย $i นี้จะอยู่น าหน้าเขตข้อมูลย่อย $a  
ในเขตข้อมูล 245 ไม่ว่าจะปรากฎในตัวเล่มหรือไม่ก็ตาม ใช้ 246 กับชื่อเรื่องที่แตกต่างของรายการที่
เลือกเป็นชื่อเรื่องที่เหมาะสม  
 ชื่อเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานอ่ืน ๆ  (หลายรายการรวมอยู่ด้วยกันแต่ไม่มีชื่อเรื่องรวม) ลงรายการใน 
Tag 740 หรือ 7XX    
 
 
รายการอ้างอิง 
สุวันนา ทองสีสุกใส.  (2547, 15 มีนาคม).  เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “MARC ส าหรับการ
ลงรายการบรรณานุกรมโสตทัศนวัสดุ,”   ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ
คณะท างานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา.  หน้า  4-5 
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