
Flowchart การด าเนินการศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 

Flowchart การด าเนินการรับบริจาคหนังสือ/วารสารจากหน่วยงานต่าง ๆ 

กรณทีี ่1  ผู้บริจาคน าส่ิงพมิพ์มาส่งมอบให้เอง 

ล าดับที ่ ผงักระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอยีดงาน  ผู้รับผดิชอบ  
1.  

 
 

เป็นระยะ ๆ  ท ำกำรประชำสัมพนัธ์ผำ่น
ทำงเวบ็ไซตศู์นยรั์บ
บริจำคฯ Facebook 
โปสเตอร์ และช่องทำงอ่ืน  

อริศรำ, ณิชดำภำ, 
อภิชยั  

2.  
 
 
 

10 นำที  เม่ือมีผูบ้ริจำคติดต่อเขำ้มำ
ทำงโทรศพัทห์รืออีเมล ์
จะสอบถำมวำ่ส่ิงพิมพท่ี์
จะน ำมำบริจำคเป็น
หนงัสือหรือวำรสำรแลว้
โอนเร่ืองใหผู้รั้บผดิชอบ
เป็นผูต้อบ ถำ้ขอ้มูลทัว่ไป
ก็คนใดคนหน่ึงตอบ 
 

ณิชดำภำ (หนงัสือ) 
ผูรั้บผดิชอบหลกั 
รัตน์ชนก (วำรสำร)  
ผูรั้บผดิชอบรอง 

3.      
 
 
 
 

5-10 นำที 
 

ผูรั้บเร่ืองจะตอ้งแจง้
รำยละเอียดกำรน ำรถเขำ้
มำจอดยงัจุดนดัหมำย 
พร้อมสอบถำมทะเบียน
และยีห่อ้รถ/ประเภทรถ 

ผูรั้บเร่ือง 
ณิชดำภำ/รัตน์ชนก 
(รับผดิชอบเท่ำกนั) 

 

ผูบ้ริจำคน ำส่ิงพิมพม์ำบริจำค 

 

ผูบ้ริจำคติดต่อขอทรำบรำยละเอียดก่อนน ำส่ิงพิมพม์ำ

บริจำค 

ประชำสัมพนัธ์กำรรับบริจำคส่ิงพิมพ ์



ล ำดบัท่ี  ผงักระบวนกำร ระยะเวลำ  รำยละเอียดงำน  ผูรั้บผดิชอบ  
4.  

 
 
 

5 นำที  โทรศพัทแ์จง้ทีมงำนไป
ช่วยขนส่ิงพิมพ ์โดยบอก
จุดนดัหมำยท่ีชดัเจนให้
ทรำบ  

ผูรั้บเร่ือง 
(ตำมขอ้ 3)  

5.  
 

 

3-5 นำที  น ำรถเขน็จำกศูนยรั์บ
บริจำคฯ ไปยงัจุดนดั
หมำยเพื่อรับส่ิงพิมพ์
บริจำค เม่ือรับส่ิงพิมพ์
แลว้ บนัทึกช่ือผูบ้ริจำค 

ศิริพร หรือ วรรณ
พร / ชลธิชำ หรือ
สุภคัจิรำ หรือ 
ผูรั้บเร่ือง 

(ตำมขอ้ 3) 
6.  

 
 

ข้ึนอยูก่บั
ปริมำณ
ส่ิงพิมพ ์

เม่ือขนส่ิงพิมพเ์ขำ้มำใน
ศูนยแ์ลว้ตอ้งจดัวำงไม่ให้
เกะกะเพื่อรอกำรคดัเลือก 

(ตำมขอ้ 5) 
 

7.  
                                              ใชไ้ม่ได ้

 
 
 

                                                            ใชไ้ด ้ 

1-2 วนั กำรคดัเลือกส่ิงพิมพจ์ะ
แบ่งเป็นหนงัสือและ
วำรสำร จะพิจำรณำสภำพ
ของส่ิงพิมพก่์อนวำ่มี
สภำพใชไ้ดห้รือไม่ไดแ้ลว้
จึงพิจำรณำในส่วนอ่ืนๆ 
 

การคัดเลือก 
ณิชดำภำ (หนงัสือ) 
รัตน์ชนก (วำรสำร) 
รับผดิชอบเท่ำกนั 
การจ าหน่าย 

ศิริพรและภิรมย ์

 

 

โทรตำมทีมงำนช่วยขนส่ิงพิมพ ์

เตรียมรถเขน็และอุปกรณ์ไปรับส่ิงพิมพบ์ริจำค 

น ำส่ิงพิมพล์งจำกรถเขน็และวำงพกัไว ้

 

      คดัเลือกส่ิงพิมพ ์ จ ำหน่ำย 



ล ำดบัท่ี  ผงักระบวนกำร ระยะเวลำ  รำยละเอียดงำน  ผูรั้บผดิชอบ  
8.  

 
 
 

1-2 วนั เม่ือคดัเลือกเสร็จแลว้ จะ
นบัจ ำนวนส่ิงพิมพ์
เฉพำะท่ีคดัแลว้วำ่ใชไ้ด ้
บนัทึกสถิติและจดัเก็บ 

ศิริพร 

9.  
 
 
 

10 นำที  เม่ือครบเดือนรวบรวม
สถิติในแต่ละคร้ังท่ีไดรั้บ
บริจำคโดยบนัทึกแยกตำม
ประเภทส่ิงพิมพ ์ส่งให้
เวบ็มำสเตอร์น ำข้ึน
เวบ็ไซตห์อ้งสมุดสตำงค์
และเวบ็ไซตศู์นยรั์บ
บริจำคฯ  

ณิชดำภำ  
(สถิติหนงัสือ)  
รัตน์ชนก 

(สถิติวำรสำร) 
 

นุชสรำ 
(เวบ็ห้องสมุดฯ) 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมสถิติส่งใหเ้วบ็มำสเตอร์ข้ึนเวบ็ไซต ์

นบัจ ำนวน บนัทึกขอ้มูลในแฟ้ม 
และจดัเก็บเพื่อรอบริจำคต่อไป 



กรณทีี ่2  การด าเนินการออกไปรับบริจาคส่ิงพมิพ์ภายนอก 

ล าดับที ่ ผงักระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอยีดงาน  ผู้รับผดิชอบ  
1.  

 
เป็นระยะๆ รับทรำบเร่ืองบริจำคทั้ง

ทำงโทรศพัทแ์ละอีเมล์ 
ณิชดำภำ (หนงัสือ) 
ผูรั้บผดิชอบหลกั 
รัตน์ชนก (วำรสำร) 
ผูรั้บผดิชอบรอง 

 
2.  

 
 

10-20 นำที สอบถำมรำยละเอียดแลว้
พิจำรณำวำ่ส่ิงพิมพน์ั้นมี
ควำมใหม่ น่ำสนใจ มี
ประโยชน์ และหน่วยงำน
ผูบ้ริจำคไม่สำมำรถจะ
น ำมำมอบใหไ้ด ้
 

ณิชดำภำ (หนงัสือ) 
รัตน์ชนก (วำรสำร) 

3. 
 

                                                 
 

 

10-20 นำที สอบถำมรำยละเอียดของ
ท่ีตั้งหน่วยงำน เส้นทำงท่ี
จะเดินทำงไปรับส่ิงพิมพ ์
และขอแผนท่ีเพื่อใช้
ประกอบกำรเดินทำงดว้ย 
(ถำ้มี) 
 
 

ณิชดำภำ 

ผูบ้ริจำคติดต่อแจง้ควำมประสงคบ์ริจำคส่ิงพิมพ ์

ขอรำยละเอียดท่ีตั้งและแผนท่ีเพื่อเดินทำงไปรับ 

 

พิจำรณำควำมเหมำะสม

และควำมจ ำเป็น 

 

ไม่ออกไปรับ 

แจง้เหตุผล 

ผูบ้ริจำค 
ออกไปรับ 



ล าดับที ่ ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีดงาน ผู้รับผดิชอบ 
4.  

 
 

5-10 นำที แจง้ใหที้มงำนทรำบวำ่จะ
เดินทำงออกไปรับบริจำค
ส่ิงพิมพท่ี์ไหน วนัไหน 
เวลำเท่ำไร 
 

ณิชดำภำ 

5.  
 
 
 

10-15 นำที ด ำเนินกำรติดต่อ
ประสำนงำนกำรขอรถไป
ยงัหน่วยยำนพำหนะของ
คณะฯ เพื่อขอรถไปขน
ส่ิงพิมพบ์ริจำค ตลอดจน
แจง้วนัเวลำ พร้อมแนบ
แผนท่ีไปดว้ย (ถำ้มี) 
 

สุภคัจิรำ 

6.  
 
 

ข้ึนอยูก่บั
ระยะทำง
และจ ำนวน
ส่ิงพิมพ ์

เตรียมรถเขน็และอุปกรณ์
ไปใชข้นส่ิงพิมพ ์และ
เตรียมเงินไปส ำหรับจ่ำย
ค่ำอำหำรและค่ำน ้ำ
คนขบัรถกรณีใชเ้วลำถึง
เท่ียงวนั (พกัทำนอำหำร
กลำงวนั) 

 
 

ณิชดำภำ และ 
รัตน์ชนก และ
ศิริพร และ

วรรณพร/ชลธิชำ 

ประสำนงำนทีมงำนศูนยรั์บบริจำคฯ 

ประสำนงำนกำรขอรถคณะฯ 

เดินทำงไปรับบริจำคส่ิงพิมพ ์



ล าดับที ่ ผงักระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีดงาน ผู้รับผดิชอบ 
7.  

 
 
 
 

5-10 นำที ขณะเดินทำงกลบัจำกกำร
รับส่ิงพิมพบ์ริจำคใน
ระยะทำงท่ีใกลจ้ะถึงแลว้ 
โทรมำแจง้ทีมงำนเสริม
ใหเ้ตรียมลงมำช่วยขน
ส่ิงพิมพท่ี์ไดรั้บบริจำค 
 

ณิชดำภำ หรือ  
รัตน์ชนก 

8.  
 
 
 
 
 

ข้ึนอยูก่บั
ปริมำณ
ส่ิงพิมพท่ี์
ไดรั้บบริจำค 

 
 
 
 

ช่วยกนัล ำเลียงส่ิงพิมพล์ง
จำกรถโดยจะมีคนหลกั
ดูแลตน้ทำงกำรล ำเลียงลง
จำกรถ และอีกคนหลกั
ดูแลกำรจดัเรียงในพื้นท่ี
ปลำยทำงใหเ้ป็นระเบียบ
เรียบร้อย ส่วนทีมงำนคน
อ่ืนๆ คอยล ำเลียงขนจน
เสร็จ 

ณิชดำภำ และ 
รัตน์ชนก และ
ศิริพร และ
วรรณพร/ชลธิชำ 

 

“ในกรณีท่ีมีผูส้อบถำมวำ่มีบริกำรเดินทำงออกไปรับบริจำคส่ิงพิมพน์อกสถำนท่ีหรือไม่  ให้ตอบว่า ไม่มีบริการเดินทางออกไปรับบริจาคส่ิงพมิพ์ และ

แนะน าให้ใช้บริการส่งทางไปรษณย์ีแทน 

 

ประสำนงำนทีมงำนเสริมมำช่วยขนส่ิงพิมพล์งจำกรถ 

ล ำเลียงส่ิงพิมพล์งจำกรถและน ำเขำ้เก็บในศูนยรั์บบริจำค

ฯ 



Flowchart การด าเนินการบริจาคส่ิงพมิพ์ให้แก่ผู้ขอรับบริจาค (สามารถมารับเอง) 

กรณ ี1  ผู้ขอรับบริจาคส่งจดหมายแจ้งล่วงหน้า 

ล าดับที ่ ผงักระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอยีดงาน  ผู้รับผดิชอบ  
1.  

 
 

ทุกวนั  รับเร่ืองกำรขอรับบริจำคทั้ง
ทำงจดหมำย E-mail 

ณิชดำภำ  

2.  
 
 
 

5 นำที  ถ่ำยเอกสำรจดหมำยกำร
ขอรับบริจำคใหผู้ดู้แลส่วน
วำรสำร(คุณรัตน์ชนก) 

ณิชดำภำ  

3  
 
 
 
 

ทุกคร้ังท่ี
จดหมำย
มำถึง 

อ่ำนจดหมำยเพื่อทรำบ
ควำมตอ้งกำรผูข้อรับ
บริจำค จดัล ำดบักำรขอรับ
และพิจำรณำตำมควำม
เหมำะสม 
 

 
 

ณิชดำภำ 

4  
                                                                      ส่ิงพิมพไ์ม่เพียงพอ/ ไม่ตรงกบัควำมตอ้งกำร 

 
 
 
                                                                  ส่ิงพิมพเ์พียงพอ  

1-2 วนั ตรวจสอบส่ิงพิมพท่ี์มีอยู่
ตรงกบัควำมตอ้งกำร
หรือไม่ / เหมำะสมกบัผู ้
ขอรับริจำคหรือไม่  

ณิชดำภำ (FB)  
อริสรำ stangdonation 
web 
อภิชยั ประชำสมัพนัธ์ 
โปสเตอร์  
ศิริพร ติดโปสเตอร์ 

ตรวจสอบควำม

เพียงพอของส่ิงพิมพ ์

พิจำรณำจดหมำยผูข้อรับบริจำค และจดัล ำดบัก่อนหลงั 
 

ประชำสัมพนัธ์ 

กำรขอรับบริจำคส่ิงพิมพ ์

ส ำเนำเอกสำรจดหมำยใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง 

รับเร่ืองกำรขอรับบริจำคจำกฝ่ำยธุรกำร/E-mail 



ล าดับที ่ ผงักระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอยีดงาน  ผู้รับผดิชอบ  
5.  

 
 
 

1 สัปดำห์  กำรคดัเลือกส่ิงพิมพต์ำมท่ี
ไดร้ะบุไว ้หรือพิจำรณำ
ใหต้ำมเหมำะสมของแต่
ละแห่งท่ีขอ  

ณิชดำภำ (หนงัสือ) 
รัตน์ชนก (วำรสำร)  

6.  
 

 

3-5 วนั  พิมพร์ำยช่ือส่ิงพิมพท่ี์
คดัเลือกทั้งหนงัสือและ
วำรสำร 

ศิริพร  

7.   
 
 
 

5-10 นำที  ส่งรำยช่ือส่ิงพิมพท่ี์พิมพ์
เรียบร้อย ใหแ้ก่
บรรณำรักษท์ำง E-mail 

ศิริพร  

7  
 
 

 

 
30 นำที  

พิมพจ์ดหมำยแจง้ให้
หน่วยงำนท่ีขอทรำบและ
สรุปรำยช่ือพร้อมจ ำนวน
ส่ิงพิมพท่ี์บริจำคทั้งหมด 
 

 
ณิชดำภำ  

8  
 
 
 
 
 

1-2 วนั ส่งจดหมำยใหห้วัหนำ้
หอ้งสมุดลงลำยมือช่ือ
ก ำกบัทำ้ยจดหมำย  

สุภคัจิรำ 

คดัเลือกส่ิงพิมพต์ำมควำมตอ้งกำรของผูข้อรับบริจำค 

พิมพร์ำยช่ือส่ิงพิมพท่ี์คดัเลือกของแต่ละแห่ง 

สรุปรำยช่ือหนงัสือบริจำคและจดัท ำจดหมำยแจง้แก่หน่วยงำน 

 

ส่งรำยช่ือส่ิงพิมพบ์ริจำคใหแ้ก่บรรณำรักษ ์

 

ส่งจดหมำยใหห้วัหนำ้หอ้งสมุดลงลำยมือช่ือ 

 



ล าดับที ่ ผงักระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอยีดงาน  ผู้รับผดิชอบ  
9  

                                                       ไม่สำมำรถมำรับเอง 

 
 
 

                                                                         สำมำรถมำรับเอง  

10-20 นำที 
(ข้ึนอยูก่บั

ควำมสะดวก
ในกำรติดต่อ) 

ติดต่อสอบถำมผูข้อรับริ
จำควำ่ สะดวกจะรับ
ส่ิงพิมพใ์นช่องทำงใด
(ทำงรถไฟ :สถำนีใด หรือ
หรือ บขส. :ส่งสถำนีใด) 

ณิชดำภำ  

10  
 
 
 
 

5-20 นำที  โทรแจง้ หรือ E-mailจ ำนวน
ส่ิงพิมพใ์หก้บัหน่วยงำนท่ี
ด ำเนินกำรเสร็จพร้อมนดั
หมำยวนัเวลำท่ีมำรับส่ิงพิมพ ์
และใหผู้ข้อรับน ำจดหมำย
ขอบคุณมำดว้ยตนเอง 

ณิชดำภำ  

11  
 
 
 

10-15 นำที ตอ้นรับตวัแทนของ
หน่วยงำนเดินทำงมำรับ
ส่ิงพิมพต์ำมวนัเวลำท่ีนดั
หมำย 

ณิชดำภำ 
รัตน์ชนก 
ศิริพร 

12  
 
 

 

10-15 นำที  ขนส่ิงพิมพอ์อกจำกศูนยฯ์
ร่วมกบัผูม้ำรับส่ิงพิมพ ์
 

ณิชดำภำ  
รัตน์ชนก 
ศิริพร 

 
 

ติดต่อสอบถำม 
ควำมสะดวกในกำรรับ
ส่ิงพิมพข์องหน่วยงำน 

ด ำเนินกำรจดัส่ง 
แก่หน่วยงำน 

ช่วยขนส่ิงพิมพเ์ตรียมท่ีจะมอบใหแ้ก่ผูรั้บ  
เพื่อเตรียมถ่ำยภำพท ำกิจกรรมของศูนยฯ์  

แจง้ควำมคืบหนำ้ 
และนดัหมำยวนัเวลำกำรมำรับส่ิงพิมพ ์ 

 

ตวัแทนของหน่วยงำนเดินทำงมำรับส่ิงพิมพ ์
ตำมวนัและเวลำท่ีแจง้ 



ล ำดบั
ท่ี  

ผงักระบวนกำร ระยะเวลำ  รำยละเอียดงำน  ผูรั้บผดิชอบ  

13  
 
 

3-5 นำที  โทรแจง้เจำ้หนำ้ท่ีเพื่อมำ
ถ่ำยภำพกิจกรรมกำรมอบ
ส่ิงพิมพ ์

ณิชดำภำ  

**14. 
 

 
 

 

5-10 นำที ถ่ำยภำพร่วมกบัเหล่ำ
ตวัแทนผูม้ำรับส่ิงพิมพ ์

สมภพ (ถ่ำยภำพ)  
ณิชดำภำ รัตน์ชนก 
ศิริพร  

15  
 
 

15-20 นำที  ช่วยขนส่ิงพิมพข้ึ์นรถ
ตวัแทนผูรั้บบริจำค 

ณิชดำภำ 
รัตน์ชนก 
ศิริพร 

16  
 
 

1-2 วนั  จดัท ำรำยละเอียดกำรบริจำค
ส่ิงพิมพใ์หแ้ก่หน่วยงำน ทั้ง
ขอ้มูลและภำพถ่ำยให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งด ำเนินกำร
ประชำสมัพนัธ์กิจกรรม 

ณิชดำภำ(ส่งขอ้มูล
กิจกรรม) 

สมภพ (ส่งภำพถ่ำย) 

 

17  10-15 นำที  บนัทึกขอ้มูลกิจกรรมแต่
ละคร้ังทั้งขอ้มูลและ
ภำพถ่ำยลงในเวบ็ไซต/์FB 

อริสรำ 
(Stangdonation web)
นุชสรำ (เวบ็หอ้งสมุด)  
ณิชดำภำ (FB) 

18.  
 
 

1 วนั รวบรวมสถิติของศูนยรั์บ
บริจำคฯ แต่ละเดือนเพื่อ
ส่งแก่เวบ็มำสเตอร์เพิ่ม
ขอ้มูลลงในเวบ็ไซต์ 

ณิชดำภำ  (หนงัสือ) 
รัตน์ชนก (วำรสำร) 
นุชสรำ (เวบ็ไซต์
Stangdonation, Stang 
library) 

ถ่ำยภำพร่วมกบัตวัแทนผูข้อรับบริจำคจำกหน่วยงำน 

ช่วยขนส่ิงพิมพข้ึ์นรถผูรั้บบริจำค  

ส่งขอ้มูลกำรบริจำคต่อเพื่อจดัแสดงบนเวบ็ไซต/์FB  

ของศูนยรั์บบริจำคฯ 

 

จดัแสดงขอ้มูลบนเวบ็ไซต/์FB ของศูนยรั์บบริจำคฯ 

 

ติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีถ่ำยภำพ 

สรุปกำรสถิติด ำเนินงำนศูนยรั์บบริจำคฯ 



กรณทีี ่2  ผู้ขอรับบริจาคไม่ส่งจดหมายแจ้งล่วงหน้า 

ล าดับที ่ ผงักระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอยีดงาน  ผู้รับผดิชอบ  
1.  

 
 

ข้ึนอยูก่บั
กำรติดต่อ
ของผูรั้บ 

ผูรั้บติตต่อขอคดัเลือกดว้ยตนเอง
โดยแจง้กำรขอรับบริจำคทำง E-
mail/ โทรศพัท ์และนดัหมำยวนั
เวลำกบัเจำ้หนำ้ท่ีก่อนมำคดัเลือก 
และแจง้ใหผู้รั้บจดัท ำจดหมำย
แจง้ควำมจ ำนงขอรับบริจำค
ส่ิงพิมพ ์

ณิชดำภำ  

2.  
 
                                                                                                   

5 นำที 
 

รับจดหมำยและส่งจดหมำยให้
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรด ำเนินกำรรับ
เร่ืองกำรขอรับบริจำคและลงวนัท่ี
รับ 
 

ณิชดำภำ  
(รับจดหมำย) 

สุภคัจิรำ (รับเร่ือง) 

3.  
 
 
 

1-2 
ชัว่โมง  

ช่วยผูรั้บคดัเลือกส่ิงพิมพต์ำมท่ีได้
ระบุไวใ้นจดหมำย หรือพิจำรณำ
ใหต้ำมเหมำะสม  

ณิชดำภำ (หนงัสือ) 
รัตน์ชนก (วำรสำร) 
(รับผดิชอบเท่ำกนั) 

4.  
 
 

ข้ึนอยูก่บั
จ ำนวน
ส่ิงพิมพ ์

ผูรั้บนบัจ ำนวนส่ิงพิมพท่ี์ไดค้ดั

แลว้ พร้อมแจง้จ ำนวนแก่

เจำ้หนำ้ท่ีศูนยฯ์ ทรำบ และเตรียม

มดั เพ่ือขนข้ึนรถ  

ณิชดำภำ (หนงัสือ) 
รัตน์ชนก (วำรสำร) 
(รับผดิชอบเท่ำกนั) 
และศิริพร(มดั
ส่ิงพิมพ)์ 

ผูรั้บเดินทำงมำดว้ยตนเอง พร้อมมอบ

จดหมำยขอรับบริจำค 

ช่วยผูรั้บคดัเลือกส่ิงพิมพใ์หต้รงกบัควำมตอ้งกำรของผูรั้บ

บริจำค 

ผูรั้บตรวจนบัจ ำนวนส่ิงพิมพท่ี์ตอ้งกำรพร้อมเตรียมใหเ้จำ้หนำ้ท่ี

ศูนยฯ์ มดัเชือกและเตรียมขนข้ึนรถ  

ผูรั้บติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีและเดินทำงมำคดัเลือกส่ิงพิมพด์ว้ยตนเอง 



ล ำดบั
ท่ี  

ผงักระบวนกำร ระยะเวลำ  รำยละเอียดงำน  ผูรั้บผดิชอบ  

5.  
 
 

 

10-15 
นำที 

ขนส่ิงพิมพอ์อกจำกศูนยฯ์
ร่วมกบัผูรั้บส่ิงพิมพ ์
 

ณิชดำภำ  
รัตน์ชนก 
ศิริพร 

(รับผดิชอบเท่ำกนั) 
6.  

 
 

3-5 นำที  โทรแจง้เจำ้หนำ้ท่ีเพื่อมำ
ถ่ำยภำพกิจกรรมกำรมอบ
ส่ิงพิมพ ์

ณิชดำภำ  

7. 
 

 
 

 

5-10 นำที ถ่ำยภำพร่วมกบัเหล่ำตวัแทน
ผูรั้บส่ิงพิมพ ์

สมภพ (ถ่ำยภำพ)  
ณิชดำภำ รัตน์ชนก 
ศิริพร  

8.  
 
 

15-20 
นำที  

ช่วยเหลือขนส่ิงพิมพข้ึ์นรถ
ตวัแทนผูรั้บบริจำค 

ณิชดำภำ 
รัตน์ชนก 
ศิริพร 

9.  
 
 

1-2 วนั  จดัท ำรำยละเอียดกำรบริจำค
ส่ิงพิมพใ์หแ้ก่หน่วยงำน ทั้งขอ้มูล
และภำพถ่ำยใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง
ด ำเนินกำรประชำสมัพนัธ์
กิจกรรม 

ณิชดำภำ(ส่งขอ้มูล
กิจกรรม) 

 
สมภพ (ส่งภำพถ่ำย) 

 
10.  10-15 

นำที  
บนัทึกขอ้มูลกิจกรรมแต่ละ
คร้ังทั้งขอ้มูลและภำพถ่ำยลง
ในเวบ็ไซต/์FB 

อริสรำ 
(Stangdonation web)
นุชสรำ (เวบ็หอ้งสมุด)  
ณิชดำภำ (FB) 

ช่วยขนส่ิงพิมพเ์ตรียมท่ีจะมอบใหแ้ก่ผูรั้บ  
เพื่อเตรียมถ่ำยภำพท ำกิจกรรมของศูนยฯ์  

ติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีถ่ำยภำพ 

ถ่ำยภำพร่วมกบัตวัแทนผูข้อรับบริจำคจำกผูรั้บ 

ช่วยขนส่ิงพิมพข้ึ์นรถผูรั้บบริจำค  

ส่งขอ้มูลกำรบริจำคต่อเพื่อจดัแสดงบนเวบ็ไซต/์FB  

ของศูนยรั์บบริจำคฯ 

 

จดัแสดงขอ้มูลบนเวบ็ไซต/์FB ของศูนยรั์บบริจำคฯ 

 



ล าดับที ่ ผงักระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอยีดงาน  ผู้รับผดิชอบ  
11.  

 
 

1วนั รวบรวมสถิติของศูนยรั์บ
บริจำคฯ แต่ละเดือนเพื่อส่ง
แก่เวบ็มำสเตอร์เพิ่มขอ้มูลลง
ในเวบ็ไซต ์

ณิชดำภำ  
 
นุชสรำ (เวบ็ไซต์
Stangdonation, Stang 
library) 

12.  
 
 

1 สัปดำห์  ผูรั้บตอบจดหมำยตอบขอบคุณ
หอ้งสมุด 

สุภคัจิรำ (รับเร่ือง) 

 

ในกรณทีีผู้่มารับบริจาคต้องการเร่งด่วน ไม่มกีารพมิพ์รายช่ือ นับแต่จ านวนอย่างเดยีว และระบุประเภทหนังสือแบบกว้างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปกำรสถิติด ำเนินงำนศูนยรั์บบริจำคฯ 

 

ผูรั้บส่งจดหมำยตอบขอบคุณกลบัมำท่ีหอ้งสมุด 



Flowchart การด าเนินการบริจาคส่ิงพมิพ์ให้แก่ผู้ขอรับบริจาค (ไม่ได้มารับด้วยตนเอง) 

 

ล าดับ
ที ่ 

ผงักระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอยีดงาน  ผู้รับผดิชอบ  

1.  
 
 

ทุกวนั  รับเร่ืองกำรขอรับบริจำคทั้ง
ทำงจดหมำย E-mail 

ณิชดำภำ  

2.  
                                                                                       ไม่เหมำะสม  
 
                                                                                                   
 
                                                                    เหมำะสม                                  

 
ทุกคร้ังท่ี
จดหมำย
มำถึง 

อ่ำนจดหมำยเพ่ือทรำบควำม
ตอ้งกำรผูข้อรับบริจำค และ
จดัล ำดบัตำมตำมควำม
เหมำะสม  

 
 

ณิชดำภำ 

3.  
 
 
 

5 นำที  ถ่ำยเอกสำรจดหมำยกำร
ขอรับบริจำคใหผู้ดู้แลส่วน
วำรสำร(คุณรัตน์ชนก) 

ณิชดำภำ  

4.  
                                                                        ส่ิงพิมพไ์ม่เพียงพอ / ไม่ตรงกบัควำมตอ้งกำร                   
 
                 
                                                                      ส่ิงพิมพเ์พียงพอ  

 
1-2 วนั  

ตรวจสอบส่ิงพิมพท่ี์มีอยู่
ตรงกบัควำมตอ้งกำร
หรือไม่ / เหมำะสมกบั
ผูรั้บริจำคหรือไม่  

ณิชดำภำ  
และรัตน์ชนก 

(รับผดิชอบเท่ำกนั) 
 

อภิชยั (รับผิดชอบ PR) 

ตรวจสอบควำม

เพียงพอของส่ิงพิมพ ์
ประชำสมัพนัธ์ 

กำรขอรับบริจำคส่ิงพิมพ ์

ส ำเนำเอกสำรจดหมำยใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง 

พิจำรณำจดหมำยผูข้อรับ
บริจำค และจดัล ำดบัก่อนหลงั 

 
ไม่ด ำเนินกำรต่อ 

รับเร่ืองกำรขอรับบริจำคจำกฝ่ำยธุรกำร/E-mail 



ล ำดบั
ท่ี  

ผงักระบวนกำร ระยะเวลำ  รำยละเอียดงำน  ผูรั้บผดิชอบ  

5.  
 
 
 

1 สัปดำห์  คดัเลือกส่ิงพิมพต์ำมท่ีได้
ระบุไวใ้นจดหมำย หรือ
พิจำรณำให้ตำมเหมำะสม
ของแต่ละแห่งท่ีขอ  

ณิชดำภำ (หนงัสือ) 
รัตน์ชนก (วำรสำร) 
(รับผดิชอบเท่ำกนั) 

6.  
 

 

3-5 วนั  พิมพร์ำยช่ือส่ิงพิมพท่ี์คดัเลือก
ทั้งหนงัสือและวำรสำรดว้ย
โปรแกรม Excel 

ศิริพร  

7.   
 
 

5-10 นำที  ส่งรำยช่ือส่ิงพิมพท่ี์พิมพ์
เรียบร้อยแลว้ใหแ้ก่
บรรณำรักษท์ำง E-mail 

ศิริพร  

8.  
 
 

 

 
30 นำที  

พิมพจ์ดหมำยแจง้ให้
หน่วยงำนท่ีขอรับบริจำค
ทรำบและสรุปรำยช่ือพร้อม
จ ำนวนส่ิงพิมพท่ี์บริจำค
ทั้งหมด 

 
ณิชดำภำ  

9.  
 

1-2 วนั ส่งจดหมำยใหห้วัหนำ้
หอ้งสมุดลงลำยมือช่ือ 

สุภคัจิรำ 

10.  
 
 
 

15 นำที  บรรจุจดหมำยและรำยช่ือ
ส่ิงพิมพล์งในกล่องพสัดุ 
ท่ีจะส่งแก่หน่วยงำน
พร้อมผนึกกล่อง 

ศิริพร  

คดัเลือกส่ิงพิมพท่ี์ตรงกบัควำมตอ้งกำรของผูรั้บบริจำค 

พิมพร์ำยช่ือส่ิงพิมพท่ี์คดัเลือก 

สรุปรำยช่ือหนงัสือบริจำคและจดัท ำจดหมำยแจง้แก่หน่วยงำน 

 

ส่งรำยช่ือส่ิงพิมพบ์ริจำคใหแ้ก่บรรณำรักษ ์

 

ส่งจดหมำยใหห้วัหนำ้หอ้งสมุดลงลำยมือช่ือ 

 

บรรจุจดหมำยและรำยช่ือส่ิงพิมพบ์ริจำคลงในกล่องพสัดุ  



ล ำดบั
ท่ี  

ผงักระบวนกำร ระยะเวลำ  รำยละเอียดงำน  ผูรั้บผดิชอบ  

11.  
 
 
 

5-20 นำที  โทรศพัท ์หรือ E-mail แจง้
จ ำนวนส่ิงพิมพใ์หก้บั
หน่วยงำนท่ีขอรับบริจำค และ
สอบถำมช่องทำงในกำรจดัส่ง 
(เช่น สถำนีรถไฟ/สถำนี 
บขส.) 

ณิชดำภำ  

 
12. 

 

 
 
 
 

5-10 นำที  พิมพช่ื์อท่ีอยูผู่รั้บพร้อม 
เบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ 

ณิชดำภำ  

 
13. 

 
 
 
 

ข้ึนอยูก่บั
จ ำนวนพสัดุ 

ผนึกช่ือผูส่้ง(ห้องสมุด) 
และผูรั้บ เบอร์โทรศพัทท่ี์
กล่องพสัดุเพื่อเตรียม
จดัส่ง 

ศิริพร 

14.  
 
 

5-10 นำที โทรแจง้เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรงำน
ฯ เพื่อประสำนงำนขอ
ยำนพำหนะเพื่อขนส่งส่ิงพิมพ์
ไปยงัสถำนีรถไฟ/บขส. 

ณิชดำภำ 

15.  
 
 
 

ล่วงหนำ้ 1 
สัปดำห์ 

เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรฯ 
ประสำนงำนกำรขอใชร้ถ

พร้อมแนบแผนท่ีของสถำนท่ี
ท่ีตอ้งกำรเดินทำงไป 

สุภคัจิรำ 

ติดต่อหน่วยงำนเพื่อแจง้ควำมคืบหนำ้ในกำรจดัส่ง  
และสอบถำมช่องทำงท่ีสะดวกในกำรจดัส่งส่ิงพิมพ ์

 

แจง้เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรงำนทัว่ไป 
ด ำเนินกำรขอรถของคณะ 

พิมพช่ื์อ-ท่ีอยูผู่ส่้ง (ห้องสมุด) และช่ือ-ท่ีอยูผู่รั้บ  
พร้อมเบอร์โทรศพัทเ์พื่อเตรียมผนึกบนกล่องพสัดุ 

ผนึกช่ือผูส่้ง (ห้องสมุด)  
และผูรั้บปลำยทำง เบอร์โทรศพัทท่ี์กล่องพสัดุ 

บนกล่องพสัดุ 

เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรงำนทัว่ไปประสำนงำน 
กำรขอรถของคณะ 



ล ำดบั
ท่ี  

ผงักระบวนกำร ระยะเวลำ  รำยละเอียดงำน  ผูรั้บผดิชอบ  

16.  
 

5-10 นำที เบิกค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่ง
พสัดุกบัเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรฯ  

 

ณิชดำภำ 
หรือรัตน์ชนก  
(ผูเ้บิกเงิน) 

สุภคัจิรำ (ผูจ่้ำยเงิน) 

17.   
 
 
 

10-15 นำที  พิมพร์ำยละเอียดช่ือ-ท่ีอยูผู่ส่้ง
และผูรั้บพร้อมเบอร์โทรศพัท์
ดว้ยโปรแกรม word และ
พิมพอ์อกมำ เพื่อใชใ้นกำร
ติดต่อกบัสถำนีขนส่ง 

ณิชดำภำ  

18. 
 
 

 5-10 นำที ถ่ำยภำพพสัดุท่ีเตรียมจดัส่ง 
ทั้งหมดเพื่อใชป้ระกอบขอ้มูล
กำรประชำสมัพนัธ์ศูนยฯ์ 
 

สมภพ 

19.  
 
 
 

1-1.50 
ชัว่โมง 

ขนพสัดุข้ึนรถและน ำไปส่งท่ี
สถำนีปลำยทำงตำมท่ีได้

เตรียมไว ้

ณิชดำภำและ 
รัตน์ชนกและ 

ศิริพร  
(รับผดิชอบเท่ำกนั) 

20  
 
 
 

5-10 นำที  ติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีสถำนีขนส่ง
เพ่ือแจง้ควำมจ ำนงในกำรส่ง
ของ โดยแจง้ช่ือท่ีอยูข่องผูส่้ง
และผูรั้บใหแ้ก่เจำ้หนำ้ท่ี
สถำนีด ำเนินกำร  
 

ณิชดำภำ และ 
รัตน์ชนก  

(รับผดิชอบเท่ำกนั) 

เบิกค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่งพสัดุ 

ถ่ำยภำพกล่องพสัดุทั้งหมดท่ีเตรียมจดัส่ง 
เพื่อน ำไปประชำสัมพนัธ์ในเวบ็ไซตแ์ละFB  

ขนกล่องพสัดุข้ึนรถและเดินทำงไปยงัช่องทำงกำรขนส่ง 
(สถำนีรถไฟ/บขส./อ่ืนๆ) 

ติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีสถำนีขนส่งเพื่อแจง้ควำมจ ำนงในกำรส่งของ  
 

เตรียมรำยละเอียดช่ือ-ท่ีอยูผู่ส่้งและผูรั้บรับพร้อม
เบอร์โทรศพัทเ์พื่อใชใ้นกำรติดต่อกบัสถำนีขนส่ง  



ล ำดบั
ท่ี  

ผงักระบวนกำร ระยะเวลำ  รำยละเอียดงำน  ผูรั้บผดิชอบ  

21.  
 
 

10-15 นำที  เจำ้หนำ้ท่ีสถำนี
ประสำนงำนภำยในเพื่อ
ด ำเนินกำรจดัส่งพสัดุไป

ยงัปลำยทำง 

สถำนีปลำยทำงท่ี
ตอ้งกำรส่ง 

22.  
 
 

10 นำที ช ำระเงินค่ำส่งพสัดุ 
ใหแ้ก่เจำ้หนำ้ท่ีขนส่งและ
รับใบเสร็จเป็นหลกัฐำน  

 

ณิชดำภำ  
หรือ รัตน์ชนก 

23.  
 
 

10-20 นำที โทรศพัทห์รือ E-mail แจง้
ผูรั้บปลำยทำงวนั-เวลำใน
กำรรับพสัดุ 

ณิชดำภำ 

24. 
 
 
 

 10-20 นำที เตรียมขอ้มูลเพื่อกำร
ประชำสมัพนัธ์กิจกรรมศูนยฯ์ 

ณิชดำภำ 

25.  10 นำที พิมพจ์ดหมำยแจง้ค่ำใชจ่้ำย
กำรขนส่งพสัดุ และช่องทำง
กำรช ำระเงินใหแ้ก่ศูนยฯ์ 

 

ณิชดำภำ 

26. 
 

 
 

1-2 วนั 
 

ส่งจดหมำยใหห้วัหนำ้

หอ้งสมุดลงลำยมือช่ือก ำกบั 
สุภคัจิรำ 

ช ำระเงินค่ำส่งพสัดุใหแ้ก่เจำ้หนำ้ท่ีขนส่ง  
และรับใบเสร็จแจง้ค่ำขนส่ง 

ติดต่อแจง้ผูรั้บปลำยทำงทรำบวนัท่ีและเวลำท่ีสำมำรถรับพสัดุ  

พิมพจ์ดหมำยแจง้รำยละเอียดค่ำใชจ่้ำย 
กำรส่งพสัดุ และช่องทำงกำรช ำระเงิน 

จดัเตรียมขอ้มูลกำรบริจำคส่ิงพิมพใ์หแ้ก่หน่วยงำนเพื่อ
เตรียมประชำสัมพนัธ์ในเวบ็ไซต ์หรือ FB 

เจำ้หนำ้ท่ีสถำนีขนส่งแจง้วนัและเวลำของผูรั้บพสัดุปลำยทำง 
ใหท้รำบและด ำเนินกำรจดัส่งใหผู้รั้บพสัดุ 

ส่งจดหมำยใหห้วัหนำ้หอ้งสมุดลงลำยมือช่ือ 

 



ล ำดบั
ท่ี  

ผงักระบวนกำร ระยะเวลำ  รำยละเอียดงำน ผูรั้บผดิชอบ  

27.  
 
 

5-10 นำที  พิมพช่ื์อท่ีอยูผู่รั้บบริจำคบน
ซอง และบรรจุจดหมำยลงใน
ซองพร้อมแนบใบเสร็จ 
ฉบบัจริงใหแ้ก่ผูรั้บ 

ณิชดำภำ 

28  
 
 

10-15 นำที ด ำเนินกำรส่งจดหมำยไป
ยงัผูรั้บปลำยทำง 

รัตน์ชนก 

29  
 
 
 

10-15 วนั ผูรั้บปลำยทำงช ำระ
ค่ำใชจ่้ำยค่ำส่งพสัดุและ
ส่งจดหมำยตอบขอบคุณ

กลบัมำ 

ณิชดำภำ (รับเร่ือง
ค่ำใชจ่้ำย) 

 
สุภคัจิรำ (รับเร่ือง
ตอบขอบคุณ) 

30  
 
 

1วนั รวบรวมสถิติของศูนยรั์บ
บริจำคฯ แต่ละเดือนเพื่อ
ส่งแก่เวบ็มำสเตอร์เพิ่ม
ขอ้มูลลงในเวบ็ไซต์ 

ณิชดำภำ  
 
นุชสรำ (เวบ็ไซต์
Stangdonation, Stang 
library) 

 

 

 

เตรียมบรรจุจดหมำยแจง้ค่ำใชจ่้ำยลงในซองเพื่อเตรียมจดัส่ง  

ส่งจดหมำยแจง้ค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่งพสัดุ  

ผูรั้บช ำระค่ำส่งพสัดุใหแ้ก่ห้องสมุดและ 
ส่งจดหมำยตอบขอบคุณกลบัมำยงัศูนยฯ์ 

สรุปกำรสถิติด ำเนินงำนศูนยรั์บบริจำคฯ 



การส่งรายละเอยีดและภาพกจิกรรมบริจาคส่ิงพมิพ์แสดงบน เวบ็ไซต์  

ล าดับ
ที ่ 

ผงักระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอยีดงาน  ผู้รับผดิชอบ  

1.  
 
 

1 วนั  ผูถ่้ำยภำพจะด ำเนินกำร
ตกแต่งและปรับปรุงภำพถ่ำย
กิจกรรมเพ่ือส่งใหเ้วบ็
มำสเตอร์และผูเ้ก่ียวขอ้งจดั
แสดงบนเวบ็ไซต ์หรือ
เครือข่ำยทำงสงัคม 

สมภพ 

2.  
 
 

30 นำที  จดัเตรียมขอ้มูลผูบ้ริจำค/
ผูรั้บบริจำคและภำพถ่ำย
กิจกรรมรับ/มอบส่ิงพิมพ ์

ณิชดำภำ  

  
 
                                                                                               Facebook 
 
 
 
                                                              Website  

 ส่งขอ้มูลใหแ้ก่เวบ็มำสเตอร์
เพื่อประชำสมัพนัธ์ 
กิจกรรมของศูนยรั์บบริจำคฯ 
 

ณิชดำภำ 

3.  
 
 
 

15 นำที ส่งขอ้มูลกำรบริจำคและ
ภำพถ่ำยกิจกรรมใหเ้วบ็
มำสเตอร์ 

ณิชดำภำ 

เตรียมขอ้มูลผูบ้ริจำค/ผูรั้บบริจำค 
และภำพถ่ำยกิจกรรม 
รับมอบส่ิงพิมพบ์ริจำค 

ส่งขอ้มูลใหก้บัเวบ็มำสเตอร์ Stangdonation และ
เวบ็ไซตห์อ้งสมุด  

ส่งขอ้มูลเพ่ือประชำสมัพนัธ์ 

กิจกรรมของศูนยรั์บบริจำคฯ 
เพ่ิม 
ขอ้มูล
ต่อไป 

รับไฟลภ์ำพถ่ำยจำกผูรั้บผดิชอบถ่ำยภำพ 



4.  
 

10-15 นำที ด ำเนินกำรเพ่ิมขอ้มูลและ
ภำพถ่ำยกิจกรรมลงใน
เวบ็ไซตท์ั้ง เวบ็ 
Stangdonation และเวบ็
หอ้งสมุด 

อริสรำ (เวบ็
stangdonation) 
นุชสรำ (เวบ็หอ้งสมุด) 

 

การด าเนินการส่งข้อมูลและภาพกจิกรรมการบริจาคแสดงบน Facebook  

ล าดับ
ที ่ 

ผงักระบวนการ ระยะเวลา  รายละเอยีดงาน  ผู้รับผดิชอบ  

1.  
 
 

1 วนั  ผูถ่้ำยภำพจะด ำเนินกำร
ตกแต่งและปรับปรุง
ภำพถ่ำยกิจกรรมเพื่อส่ง
ใหเ้วบ็มำสเตอร์ต่อไป 

สมภพ 

2.  
 
 

30 นำที  จดัเตรียมขอ้มูลผูม้ำ
บริจำคและภำพถ่ำย
กิจกรรมรับมอบส่ิงพิมพ ์

ณิชดำภำ  

3.  
 
 
 

15 นำที แสดงขอ้มูลกำรรับ
บริจำค/บริจำคส่ิงพิมพ ์
และภำพถ่ำยกิจกรรมลง
ใน FB Stangdonation 

ณิชดำภำ 

 

เตรียมขอ้มูลผูบ้ริจำคและภำพถ่ำยกิจกรรม 
รับมอบส่ิงพิมพบ์ริจำค 

เวบ็มำสเตอร์เพิ่มขอ้มูลลงในเวบ็ไซต ์Stangdonation และ

เวบ็ไซตห์อ้งสมุด 

รับไฟลภ์ำพถ่ำยจำกผูรั้บผดิชอบถ่ำยภำพ 

แสดงขอ้มูลในFB Stangdonation 


