Flowchart การดาเนินการศู นย์ รับบริจาคหนังสื อและวารสารห้ องสมุดสตางค์ มงคลสุ ข
Flowchart การดาเนินการรับบริจาคหนังสื อ/วารสารจากหน่ วยงานต่ าง ๆ
กรณีที่ 1 ผู้บริจาคนาสิ่ งพิมพ์มาส่ งมอบให้ เอง
ลาดับที่
1.

ผังกระบวนการ
ประชำสัมพันธ์กำรรับบริ จำคสิ่ งพิมพ์

2.
ผูบ้ ริ จำคติดต่อขอทรำบรำยละเอียดก่อนนำสิ่ งพิมพ์มำ
บริ จำค

3.

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
ผู้รับผิดชอบ
เป็ นระยะ ๆ ทำกำรประชำสัมพันธ์ผำ่ น อริ ศรำ, ณิ ชดำภำ,
ทำงเว็บไซต์ศูนย์รับ
อภิชยั
บริ จำคฯ Facebook
โปสเตอร์ และช่องทำงอื่น
10 นำที เมื่อมีผบู ้ ริ จำคติดต่อเข้ำมำ ณิ ชดำภำ (หนังสื อ)
ทำงโทรศัพท์หรื ออีเมล์
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
จะสอบถำมว่ำสิ่ งพิมพ์ที่ รัตน์ชนก (วำรสำร)
จะนำมำบริ จำคเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบรอง
หนังสื อหรื อวำรสำรแล้ว
โอนเรื่ องให้ผรู ้ ับผิดชอบ
เป็ นผูต้ อบ ถ้ำข้อมูลทัว่ ไป
ก็คนใดคนหนึ่งตอบ
5-10 นำที

ผูบ้ ริ จำคนำสิ่ งพิมพ์มำบริ จำค

ผูร้ ับเรื่ องจะต้องแจ้ง
รำยละเอียดกำรนำรถเข้ำ
มำจอดยังจุดนัดหมำย
พร้อมสอบถำมทะเบียน
และยีห่ อ้ รถ/ประเภทรถ

ผูร้ ับเรื่ อง
ณิ ชดำภำ/รัตน์ชนก
(รับผิดชอบเท่ำกัน)

ลำดับที่
4.

ผังกระบวนกำร

ระยะเวลำ
5 นำที

โทรตำมทีมงำนช่วยขนสิ่ งพิมพ์

5.

3-5 นำที
เตรี ยมรถเข็นและอุปกรณ์ไปรับสิ่ งพิมพ์บริ จำค

ขึ้นอยูก่ บั
ปริ มำณ
สิ่ งพิมพ์
1-2 วัน

6.
นำสิ่ งพิมพ์ลงจำกรถเข็นและวำงพักไว้
7.
ใช้ไม่ได้
คัดเลือกสิ่ งพิมพ์

ใช้ได้

จำหน่ำย

รำยละเอียดงำน
ผูร้ ับผิดชอบ
โทรศัพท์แจ้งทีมงำนไป
ผูร้ ับเรื่ อง
ช่วยขนสิ่ งพิมพ์ โดยบอก
(ตำมข้อ 3)
จุดนัดหมำยที่ชดั เจนให้
ทรำบ
นำรถเข็นจำกศูนย์รับ
ศิริพร หรื อ วรรณ
บริ จำคฯ ไปยังจุดนัด
พร / ชลธิชำ หรื อ
หมำยเพื่อรับสิ่ งพิมพ์
สุ ภคั จิรำ หรื อ
บริ จำค เมื่อรับสิ่ งพิมพ์
ผูร้ ับเรื่ อง
แล้ว บันทึกชื่อผูบ้ ริ จำค
(ตำมข้อ 3)
เมื่อขนสิ่ งพิมพ์เข้ำมำใน
(ตำมข้อ 5)
ศูนย์แล้วต้องจัดวำงไม่ให้
เกะกะเพื่อรอกำรคัดเลือก
กำรคัดเลือกสิ่ งพิมพ์จะ
การคัดเลือก
แบ่งเป็ นหนังสื อและ
ณิ ชดำภำ (หนังสื อ)
วำรสำร จะพิจำรณำสภำพ รัตน์ชนก (วำรสำร)
ของสิ่ งพิมพ์ก่อนว่ำมี
รับผิดชอบเท่ำกัน
สภำพใช้ได้หรื อไม่ได้แล้ว
การจาหน่ าย
จึงพิจำรณำในส่ วนอื่นๆ
ศิริพรและภิรมย์

ลำดับที่
8.

ผังกระบวนกำร

ระยะเวลำ
1-2 วัน

นับจำนวน บันทึกข้อมูลในแฟ้ม
และจัดเก็บเพื่อรอบริ จำคต่อไป
9.

10 นำที
รวบรวมสถิติส่งให้เว็บมำสเตอร์ ข้ ึนเว็บไซต์

รำยละเอียดงำน
เมื่อคัดเลือกเสร็ จแล้ว จะ
นับจำนวนสิ่ งพิมพ์
เฉพำะที่คดั แล้วว่ำใช้ได้
บันทึกสถิติและจัดเก็บ
เมื่อครบเดือนรวบรวม
สถิติในแต่ละครั้งที่ได้รับ
บริ จำคโดยบันทึกแยกตำม
ประเภทสิ่ งพิมพ์ ส่ งให้
เว็บมำสเตอร์ นำขึ้น
เว็บไซต์หอ้ งสมุดสตำงค์
และเว็บไซต์ศูนย์รับ
บริ จำคฯ

ผูร้ ับผิดชอบ
ศิริพร

ณิ ชดำภำ
(สถิติหนังสื อ)
รัตน์ชนก
(สถิติวำรสำร)
นุชสรำ
(เว็บห้องสมุดฯ)

กรณีที่ 2 การดาเนินการออกไปรับบริจาคสิ่ งพิมพ์ภายนอก
ลาดับที่
1.

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
เป็ นระยะๆ

ผูบ้ ริ จำคติดต่อแจ้งควำมประสงค์บริ จำคสิ่ งพิมพ์

2.

ไม่ออกไปรับ

สอบถำมรำยละเอียดแล้ว ณิ ชดำภำ (หนังสื อ)
พิจำรณำว่ำสิ่ งพิมพ์น้ นั มี รัตน์ชนก (วำรสำร)
ควำมใหม่ น่ำสนใจ มี
ประโยชน์ และหน่วยงำน
ผูบ้ ริ จำคไม่สำมำรถจะ
นำมำมอบให้ได้

10-20 นำที

สอบถำมรำยละเอียดของ
ที่ต้ งั หน่วยงำน เส้นทำงที่
จะเดินทำงไปรับสิ่ งพิมพ์
และขอแผนที่เพื่อใช้
ประกอบกำรเดินทำงด้วย
(ถ้ำมี)

ผูบ้ ริ จำค

และควำมจำเป็ น

ออกไปรับ

3.
ขอรำยละเอียดที่ต้ งั และแผนที่เพื่อเดินทำงไปรับ

ผู้รับผิดชอบ
ณิ ชดำภำ (หนังสื อ)
ผูร้ ับผิดชอบหลัก
รัตน์ชนก (วำรสำร)
ผูร้ ับผิดชอบรอง

10-20 นำที
แจ้งเหตุผล

พิจำรณำควำมเหมำะสม

รายละเอียดงาน
รับทรำบเรื่ องบริ จำคทั้ง
ทำงโทรศัพท์และอีเมล์

ณิ ชดำภำ

ลาดับที่
4.

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
5-10 นำที

รายละเอียดงาน
แจ้งให้ทีมงำนทรำบว่ำจะ
เดินทำงออกไปรับบริ จำค
สิ่ งพิมพ์ที่ไหน วันไหน
เวลำเท่ำไร

ผู้รับผิดชอบ
ณิ ชดำภำ

10-15 นำที

ดำเนินกำรติดต่อ
ประสำนงำนกำรขอรถไป
ยังหน่วยยำนพำหนะของ
คณะฯ เพื่อขอรถไปขน
สิ่ งพิมพ์บริ จำค ตลอดจน
แจ้งวันเวลำ พร้อมแนบ
แผนที่ไปด้วย (ถ้ำมี)

สุ ภคั จิรำ

ขึ้นอยูก่ บั
ระยะทำง
และจำนวน
สิ่ งพิมพ์

เตรี ยมรถเข็นและอุปกรณ์
ไปใช้ขนสิ่ งพิมพ์ และ
เตรี ยมเงินไปสำหรับจ่ำย
ค่ำอำหำรและค่ำน้ ำ
คนขับรถกรณี ใช้เวลำถึง
เที่ยงวัน (พักทำนอำหำร
กลำงวัน)

ณิ ชดำภำ และ
รัตน์ชนก และ
ศิริพร และ
วรรณพร/ชลธิชำ

ประสำนงำนทีมงำนศูนย์รับบริ จำคฯ

5.
ประสำนงำนกำรขอรถคณะฯ

6.

เดินทำงไปรับบริ จำคสิ่ งพิมพ์

ลาดับที่
7.

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
5-10 นำที

ประสำนงำนทีมงำนเสริ มมำช่วยขนสิ่ งพิมพ์ลงจำกรถ

8.

ลำเลียงสิ่ งพิมพ์ลงจำกรถและนำเข้ำเก็บในศูนย์รับบริ จำค
ฯ

ขึ้นอยูก่ บั
ปริ มำณ
สิ่ งพิมพ์ที่
ได้รับบริ จำค

รายละเอียดงาน
ผู้รับผิดชอบ
ขณะเดินทำงกลับจำกกำร ณิ ชดำภำ หรื อ
รับสิ่ งพิมพ์บริ จำคใน
รัตน์ชนก
ระยะทำงที่ใกล้จะถึงแล้ว
โทรมำแจ้งทีมงำนเสริ ม
ให้เตรี ยมลงมำช่วยขน
สิ่ งพิมพ์ที่ได้รับบริ จำค
ช่วยกันลำเลียงสิ่ งพิมพ์ลง
จำกรถโดยจะมีคนหลัก
ดูแลต้นทำงกำรลำเลียงลง
จำกรถ และอีกคนหลัก
ดูแลกำรจัดเรี ยงในพื้นที่
ปลำยทำงให้เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย ส่ วนทีมงำนคน
อื่นๆ คอยลำเลียงขนจน
เสร็ จ

ณิ ชดำภำ และ
รัตน์ชนก และ
ศิริพร และ
วรรณพร/ชลธิชำ

“ในกรณี ที่มีผสู ้ อบถำมว่ำมีบริ กำรเดินทำงออกไปรับบริ จำคสิ่ งพิมพ์นอกสถำนที่หรื อไม่ ให้ ตอบว่า ไม่ มีบริการเดินทางออกไปรับบริจาคสิ่ งพิมพ์ และ
แนะนาให้ ใช้ บริการส่ งทางไปรษณีย์แทน

Flowchart การดาเนินการบริจาคสิ่ งพิมพ์ ให้ แก่ผู้ขอรับบริจาค (สามารถมารับเอง)
กรณี 1 ผู้ขอรับบริจาคส่ งจดหมายแจ้ งล่วงหน้ า
ลาดับที่
1.

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
ทุกวัน

รับเรื่ องกำรขอรับบริ จำคจำกฝ่ ำยธุรกำร/E-mail

2.

5 นำที
สำเนำเอกสำรจดหมำยให้ผเู ้ กี่ยวข้อง

3
พิจำรณำจดหมำยผูข้ อรับบริ จำค และจัดลำดับก่อนหลัง

4
ตรวจสอบควำม

สิ่ งพิมพ์ไม่เพียงพอ/ ไม่ตรงกับควำมต้องกำร

ประชำสัมพันธ์

เพียงพอของสิ่ งพิมพ์

กำรขอรับบริ จำคสิ่ งพิมพ์
สิ่ งพิมพ์เพียงพอ

รายละเอียดงาน
รับเรื่ องกำรขอรับบริ จำคทั้ง
ทำงจดหมำย E-mail
ถ่ำยเอกสำรจดหมำยกำร
ขอรับบริ จำคให้ผดู ้ ูแลส่วน
วำรสำร(คุณรัตน์ชนก)

ทุกครั้งที่
จดหมำย
มำถึง

อ่ำนจดหมำยเพื่อทรำบ
ควำมต้องกำรผูข้ อรับ
บริ จำค จัดลำดับกำรขอรับ
และพิจำรณำตำมควำม
เหมำะสม

1-2 วัน

ตรวจสอบสิ่ งพิมพ์ที่มีอยู่
ตรงกับควำมต้องกำร
หรื อไม่ / เหมำะสมกับผู ้
ขอรับริ จำคหรื อไม่

ผู้รับผิดชอบ
ณิ ชดำภำ

ณิ ชดำภำ

ณิ ชดำภำ

ณิ ชดำภำ (FB)
อริ สรำ stangdonation
web
อภิชยั ประชำสัมพันธ์
โปสเตอร์
ศิริพร ติดโปสเตอร์

ลาดับที่
5.

ผังกระบวนการ
คัดเลือกสิ่ งพิมพ์ตำมควำมต้องกำรของผูข้ อรับบริ จำค

6.

ระยะเวลา
1 สัปดำห์

3-5 วัน
พิมพ์รำยชื่อสิ่ งพิมพ์ที่คดั เลือกของแต่ละแห่ง

7.

5-10 นำที
ส่ งรำยชื่อสิ่ งพิมพ์บริ จำคให้แก่บรรณำรักษ์

7
สรุ ปรำยชื่อหนังสื อบริ จำคและจัดทำจดหมำยแจ้งแก่หน่วยงำน

8

30 นำที

1-2 วัน
ส่ งจดหมำยให้หวั หน้ำห้องสมุดลงลำยมือชื่อ

รายละเอียดงาน
ผู้รับผิดชอบ
กำรคัดเลือกสิ่ งพิมพ์ตำมที่ ณิ ชดำภำ (หนังสื อ)
ได้ระบุไว้ หรื อพิจำรณำ รัตน์ชนก (วำรสำร)
ให้ตำมเหมำะสมของแต่
ละแห่งที่ขอ
พิมพ์รำยชื่อสิ่ งพิมพ์ที่
ศิริพร
คัดเลือกทั้งหนังสื อและ
วำรสำร
ส่ งรำยชื่อสิ่ งพิมพ์ที่พิมพ์
ศิริพร
เรี ยบร้อย ให้แก่
บรรณำรักษ์ทำง E-mail
พิมพ์จดหมำยแจ้งให้
หน่วยงำนที่ขอทรำบและ
สรุ ปรำยชื่อพร้อมจำนวน
สิ่ งพิมพ์ที่บริ จำคทั้งหมด
ส่ งจดหมำยให้หวั หน้ำ
ห้องสมุดลงลำยมือชื่อ
กำกับท้ำยจดหมำย

ณิ ชดำภำ

สุ ภคั จิรำ

ลาดับที่
9

ผังกระบวนการ

ติดต่อสอบถำม
ควำมสะดวกในกำรรับ
สิ่ งพิมพ์ของหน่วยงำน

ระยะเวลา

ไม่สำมำรถมำรับเอง
ดำเนินกำรจัดส่ง
แก่หน่วยงำน

รายละเอียดงาน
10-20 นำที ติดต่อสอบถำมผูข้ อรับริ
(ขึ้นอยูก่ บั
จำคว่ำ สะดวกจะรับ
ควำมสะดวก
สิ่ งพิมพ์ในช่องทำงใด
ในกำรติดต่อ)
(ทำงรถไฟ :สถำนีใด หรื อ
หรื อ บขส. :ส่ งสถำนีใด)

ผู้รับผิดชอบ
ณิ ชดำภำ

สำมำรถมำรับเอง

10

5-20 นำที

โทรแจ้ง หรื อ E-mailจำนวน
สิ่ งพิมพ์ให้กบั หน่วยงำนที่
ดำเนินกำรเสร็จพร้อมนัด
หมำยวันเวลำที่มำรับสิ่ งพิมพ์
และให้ผขู ้ อรับนำจดหมำย
ขอบคุณมำด้วยตนเอง

ณิ ชดำภำ

10-15 นำที

ต้อนรับตัวแทนของ
หน่วยงำนเดินทำงมำรับ
สิ่ งพิมพ์ตำมวันเวลำที่นดั
หมำย
ขนสิ่ งพิมพ์ออกจำกศูนย์ฯ
ร่ วมกับผูม้ ำรับสิ่ งพิมพ์

ณิ ชดำภำ
รัตน์ชนก
ศิริพร

แจ้งควำมคืบหน้ำ
และนัดหมำยวันเวลำกำรมำรับสิ่ งพิมพ์

11

ตัวแทนของหน่วยงำนเดินทำงมำรับสิ่ งพิมพ์
ตำมวันและเวลำที่แจ้ง

12

10-15 นำที
ช่วยขนสิ่ งพิมพ์เตรี ยมที่จะมอบให้แก่ผรู ้ ับ
เพื่อเตรี ยมถ่ำยภำพทำกิจกรรมของศูนย์ฯ

ณิ ชดำภำ
รัตน์ชนก
ศิริพร

ลำดับ
ที่
13

ผังกระบวนกำร
ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยภำพ

**14.

ระยะเวลำ
3-5 นำที

5-10 นำที
ถ่ำยภำพร่ วมกับตัวแทนผูข้ อรับบริ จำคจำกหน่วยงำน

15

ช่วยขนสิ่ งพิมพ์ข้ ึนรถผูร้ ับบริ จำค

16

15-20 นำที

1-2 วัน
ส่ งข้อมูลกำรบริ จำคต่อเพื่อจัดแสดงบนเว็บไซต์/FB
ของศูนย์รับบริ จำคฯ

17

10-15 นำที
จัดแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์/FB ของศูนย์รับบริ จำคฯ

18.

1 วัน
สรุ ปกำรสถิติดำเนินงำนศูนย์รับบริ จำคฯ

รำยละเอียดงำน

ผูร้ ับผิดชอบ

โทรแจ้งเจ้ำหน้ำที่เพื่อมำ
ณิ ชดำภำ
ถ่ำยภำพกิจกรรมกำรมอบ
สิ่ งพิมพ์
ถ่ำยภำพร่ วมกับเหล่ำ สมภพ (ถ่ำยภำพ)
ตัวแทนผูม้ ำรับสิ่ งพิมพ์ ณิ ชดำภำ รัตน์ชนก
ศิริพร
ช่วยขนสิ่ งพิมพ์ข้ ึนรถ
ณิ ชดำภำ
ตัวแทนผูร้ ับบริ จำค
รัตน์ชนก
ศิริพร
จัดทำรำยละเอียดกำรบริ จำค
สิ่ งพิมพ์ให้แก่หน่วยงำน ทั้ง
ข้อมูลและภำพถ่ำยให้
ผูเ้ กี่ยวข้องดำเนินกำร
ประชำสัมพันธ์กิจกรรม

ณิ ชดำภำ(ส่งข้อมูล
กิจกรรม)
สมภพ (ส่งภำพถ่ำย)

บันทึกข้อมูลกิจกรรมแต่ อริ สรำ
(Stangdonation web)
ละครั้งทั้งข้อมูลและ
ภำพถ่ำยลงในเว็บไซต์/FB นุชสรำ (เว็บห้องสมุด)
รวบรวมสถิติของศูนย์รับ
บริ จำคฯ แต่ละเดือนเพื่อ
ส่ งแก่เว็บมำสเตอร์ เพิ่ม
ข้อมูลลงในเว็บไซต์

ณิ ชดำภำ (FB)
ณิ ชดำภำ (หนังสื อ)
รัตน์ชนก (วำรสำร)
นุชสรำ (เว็บไซต์
Stangdonation, Stang
library)

กรณีที่ 2 ผู้ขอรับบริจาคไม่ ส่งจดหมายแจ้ งล่วงหน้ า
ลาดับที่
1.

ผังกระบวนการ

ผูร้ ับติดต่อเจ้ำหน้ำที่และเดินทำงมำคัดเลือกสิ่ งพิมพ์ดว้ ยตนเอง

2.

ผูร้ ับเดินทำงมำด้วยตนเอง พร้อมมอบ

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
ขึ้นอยูก่ บั ผูร้ ับติตต่อขอคัดเลือกด้วยตนเอง
กำรติดต่อ โดยแจ้งกำรขอรับบริ จำคทำง Eของผูร้ ับ mail/ โทรศัพท์ และนัดหมำยวัน

5 นำที

จดหมำยขอรับบริ จำค
3.

ช่วยผูร้ ับคัดเลือกสิ่ งพิมพ์ให้ตรงกับควำมต้องกำรของผูร้ ับ
บริ จำค

4.

ผูร้ ับตรวจนับจำนวนสิ่ งพิมพ์ที่ตอ้ งกำรพร้อมเตรี ยมให้เจ้ำหน้ำที่
ศูนย์ฯ มัดเชื อกและเตรี ยมขนขึ้นรถ

1-2
ชัว่ โมง

เวลำกับเจ้ำหน้ำที่ก่อนมำคัดเลือก
และแจ้งให้ผรู ้ ับจัดทำจดหมำย
แจ้งควำมจำนงขอรับบริ จำค
สิ่ งพิมพ์
รับจดหมำยและส่งจดหมำยให้
เจ้ำหน้ำที่บริ หำรดำเนินกำรรับ
เรื่ องกำรขอรับบริ จำคและลงวันที่
รับ

ผู้รับผิดชอบ
ณิ ชดำภำ

ณิ ชดำภำ
(รับจดหมำย)
สุ ภคั จิรำ (รับเรื่ อง)

ช่วยผูร้ ับคัดเลือกสิ่ งพิมพ์ตำมที่ได้ ณิ ชดำภำ (หนังสื อ)
ระบุไว้ในจดหมำย หรื อพิจำรณำ รัตน์ชนก (วำรสำร)
ให้ตำมเหมำะสม

(รับผิดชอบเท่ำกัน)

ขึ้นอยูก่ บั ผูร้ ับนับจำนวนสิ่ งพิมพ์ที่ได้คดั
ณิ ชดำภำ (หนังสื อ)
จำนวน แล้ว พร้อมแจ้งจำนวนแก่
รัตน์ชนก (วำรสำร)
สิ่ งพิมพ์ เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯ ทรำบ และเตรี ยม (รับผิดชอบเท่ำกัน)
มัด เพื่อขนขึ้นรถ
และศิริพร(มัด
สิ่ งพิมพ์)

ลำดับ
ที่
5.

ผังกระบวนกำร

ช่วยขนสิ่ งพิมพ์เตรี ยมที่จะมอบให้แก่ผรู ้ ับ
เพื่อเตรี ยมถ่ำยภำพทำกิจกรรมของศูนย์ฯ
6.

ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยภำพ

7.
ถ่ำยภำพร่ วมกับตัวแทนผูข้ อรับบริ จำคจำกผูร้ ับ
8.
ช่วยขนสิ่ งพิมพ์ข้ ึนรถผูร้ ับบริ จำค
9.

ระยะเวลำ
10-15
นำที

ผูร้ ับผิดชอบ
ณิ ชดำภำ
รัตน์ชนก
ศิริพร
(รับผิดชอบเท่ำกัน)
ณิ ชดำภำ

โทรแจ้งเจ้ำหน้ำที่เพื่อมำ
ถ่ำยภำพกิจกรรมกำรมอบ
สิ่ งพิมพ์
5-10 นำที ถ่ำยภำพร่ วมกับเหล่ำตัวแทน สมภพ (ถ่ำยภำพ)
ผูร้ ับสิ่ งพิมพ์
ณิ ชดำภำ รัตน์ชนก
ศิริพร
15-20
ช่วยเหลือขนสิ่ งพิมพ์ข้ ึนรถ
ณิ ชดำภำ
นำที
ตัวแทนผูร้ ับบริ จำค
รัตน์ชนก
ศิริพร
ณิ ชดำภำ(ส่งข้อมูล
1-2 วัน จัดทำรำยละเอียดกำรบริ จำค
สิ่ งพิมพ์ให้แก่หน่วยงำน ทั้งข้อมูล
และภำพถ่ำยให้ผเู ้ กี่ยวข้อง
ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์
กิจกรรม

ของศูนย์รับบริ จำคฯ

จัดแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์/FB ของศูนย์รับบริ จำคฯ

ขนสิ่ งพิมพ์ออกจำกศูนย์ฯ
ร่ วมกับผูร้ ับสิ่ งพิมพ์

3-5 นำที

ส่ งข้อมูลกำรบริ จำคต่อเพื่อจัดแสดงบนเว็บไซต์/FB

10.

รำยละเอียดงำน

10-15
นำที

บันทึกข้อมูลกิจกรรมแต่ละ
ครั้งทั้งข้อมูลและภำพถ่ำยลง
ในเว็บไซต์/FB

กิจกรรม)
สมภพ (ส่งภำพถ่ำย)
อริ สรำ
(Stangdonation web)
นุชสรำ (เว็บห้องสมุด)
ณิ ชดำภำ (FB)

ลาดับที่
11.

ผังกระบวนการ
สรุ ปกำรสถิติดำเนินงำนศูนย์รับบริ จำคฯ

ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
ผู้รับผิดชอบ
ณิ ชดำภำ
1วัน
รวบรวมสถิติของศูนย์รับ
บริ จำคฯ แต่ละเดือนเพื่อส่ ง
แก่เว็บมำสเตอร์ เพิ่มข้อมูลลง นุชสรำ (เว็บไซต์
Stangdonation, Stang
ในเว็บไซต์
library)

1 สัปดำห์ ผูร้ ับตอบจดหมำยตอบขอบคุณ

12.
ผูร้ ับส่ งจดหมำยตอบขอบคุณกลับมำที่หอ้ งสมุด

ห้องสมุด

ในกรณีทผี่ ู้มารับบริจาคต้ องการเร่ งด่ วน ไม่ มกี ารพิมพ์รายชื่ อ นับแต่ จานวนอย่ างเดียว และระบุประเภทหนังสื อแบบกว้ างๆ

สุ ภคั จิรำ (รับเรื่ อง)

Flowchart การดาเนินการบริจาคสิ่ งพิมพ์ให้ แก่ผู้ขอรับบริจาค (ไม่ ได้ มารับด้ วยตนเอง)
ลาดับ
ที่
1.

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
ทุกวัน

รับเรื่ องกำรขอรับบริ จำคจำกฝ่ ำยธุรกำร/E-mail

2.
ไม่เหมำะสม

พิจำรณำจดหมำยผูข้ อรับ
บริ จำค และจัดลำดับก่อนหลัง

ไม่ดำเนินกำรต่อ

ทุกครั้งที่
จดหมำย
มำถึง

รายละเอียดงาน
รับเรื่ องกำรขอรับบริ จำคทั้ง
ทำงจดหมำย E-mail
อ่ำนจดหมำยเพื่อทรำบควำม
ต้องกำรผูข้ อรับบริ จำค และ
จัดลำดับตำมตำมควำม
เหมำะสม

ผู้รับผิดชอบ
ณิ ชดำภำ

ณิ ชดำภำ

เหมำะสม

3.

5 นำที
สำเนำเอกสำรจดหมำยให้ผเู ้ กี่ยวข้อง

4.
ตรวจสอบควำม

สิ่ งพิมพ์ไม่เพียงพอ / ไม่ตรงกับควำมต้องกำร
ประชำสัมพันธ์
กำรขอรับบริ จำคสิ่ งพิมพ์

เพียงพอของสิ่ งพิมพ์
สิ่ งพิมพ์เพียงพอ

1-2 วัน

ถ่ำยเอกสำรจดหมำยกำร
ขอรับบริ จำคให้ผดู ้ ูแลส่วน
วำรสำร(คุณรัตน์ชนก)

ณิ ชดำภำ

ตรวจสอบสิ่ งพิมพ์ที่มีอยู่
ตรงกับควำมต้องกำร
หรื อไม่ / เหมำะสมกับ
ผูร้ ับริ จำคหรื อไม่

ณิ ชดำภำ
และรัตน์ชนก
(รับผิดชอบเท่ำกัน)
อภิชยั (รับผิดชอบ PR)

ลำดับ
ที่
5.

ผังกระบวนกำร

คัดเลือกสิ่ งพิมพ์ที่ตรงกับควำมต้องกำรของผูร้ ับบริ จำค

6.

ระยะเวลำ
1 สัปดำห์

3-5 วัน

ส่ งรำยชื่อสิ่ งพิมพ์บริ จำคให้แก่บรรณำรักษ์

5-10 นำที

8.
สรุ ปรำยชื่อหนังสื อบริ จำคและจัดทำจดหมำยแจ้งแก่หน่วยงำน

9.

ส่ งจดหมำยให้หวั หน้ำห้องสมุดลงลำยมือชื่อ

10.

30 นำที

1-2 วัน
15 นำที

บรรจุจดหมำยและรำยชื่ อสิ่ งพิมพ์บริ จำคลงในกล่องพัสดุ

ผูร้ ับผิดชอบ

คัดเลือกสิ่ งพิมพ์ตำมที่ได้ ณิ ชดำภำ (หนังสื อ)
ระบุไว้ในจดหมำย หรื อ รัตน์ชนก (วำรสำร)
พิจำรณำให้ตำมเหมำะสม (รับผิดชอบเท่ำกัน)
ของแต่ละแห่งที่ขอ
พิมพ์รำยชื่อสิ่ งพิมพ์ที่คดั เลือก
ศิริพร
ทั้งหนังสื อและวำรสำรด้วย
โปรแกรม Excel

พิมพ์รำยชื่อสิ่ งพิมพ์ที่คดั เลือก
7.

รำยละเอียดงำน

ส่ งรำยชื่อสิ่ งพิมพ์ที่พิมพ์
เรี ยบร้อยแล้วให้แก่
บรรณำรักษ์ทำง E-mail
พิมพ์จดหมำยแจ้งให้
หน่วยงำนที่ขอรับบริ จำค
ทรำบและสรุ ปรำยชื่อพร้อม
จำนวนสิ่ งพิมพ์ที่บริ จำค
ทั้งหมด

ส่ งจดหมำยให้หวั หน้ำ
ห้องสมุดลงลำยมือชื่อ
บรรจุจดหมำยและรำยชื่อ
สิ่ งพิมพ์ลงในกล่องพัสดุ
ที่จะส่ งแก่หน่วยงำน
พร้อมผนึกกล่อง

ศิริพร

ณิ ชดำภำ

สุ ภคั จิรำ
ศิริพร

ลำดับ
ที่
11.

12.

13.

14.

ผังกระบวนกำร
ติดต่อหน่วยงำนเพื่อแจ้งควำมคืบหน้ำในกำรจัดส่ ง
และสอบถำมช่องทำงที่สะดวกในกำรจัดส่ งสิ่ งพิมพ์

พิมพ์ชื่อ-ที่อยูผ่ สู ้ ่ ง (ห้องสมุด) และชื่อ-ที่อยูผ่ รู ้ ับ
พร้อมเบอร์ โทรศัพท์เพื่อเตรี ยมผนึกบนกล่องพัสดุ

ผนึกชื่อผูส้ ่ ง (ห้องสมุด)
และผูร้ ับปลำยทำง เบอร์ โทรศัพท์ที่กล่องพัสดุ
บนกล่องพัสดุ
แจ้งเจ้ำหน้ำที่บริ หำรงำนทัว่ ไป
ดำเนินกำรขอรถของคณะ

15.
เจ้ำหน้ำที่บริ หำรงำนทัว่ ไปประสำนงำน
กำรขอรถของคณะ

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

ผูร้ ับผิดชอบ

5-20 นำที

โทรศัพท์ หรื อ E-mail แจ้ง
จำนวนสิ่ งพิมพ์ให้กบั
หน่วยงำนที่ขอรับบริ จำค และ
สอบถำมช่องทำงในกำรจัดส่ง
(เช่น สถำนีรถไฟ/สถำนี
บขส.)

ณิ ชดำภำ

5-10 นำที

พิมพ์ชื่อที่อยูผ่ รู ้ ับพร้อม
เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อ

ณิ ชดำภำ

ขึ้นอยูก่ บั
ผนึกชื่อผูส้ ่ ง(ห้องสมุด)
จำนวนพัสดุ และผูร้ ับ เบอร์ โทรศัพท์ที่
กล่องพัสดุเพื่อเตรี ยม
จัดส่ ง
5-10 นำที โทรแจ้งเจ้ำหน้ำที่บริ หำรงำน

ล่วงหน้ำ 1
สัปดำห์

ฯ เพื่อประสำนงำนขอ
ยำนพำหนะเพื่อขนส่งสิ่ งพิมพ์
ไปยังสถำนีรถไฟ/บขส.
เจ้ำหน้ำที่บริ หำรฯ
ประสำนงำนกำรขอใช้รถ
พร้อมแนบแผนที่ของสถำนที่
ที่ตอ้ งกำรเดินทำงไป

ศิริพร

ณิ ชดำภำ

สุ ภคั จิรำ

ลำดับ
ที่
16.

17.

18.

ผังกระบวนกำร

เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ งพัสดุ

เตรี ยมรำยละเอียดชื่อ-ที่อยูผ่ สู ้ ่ งและผูร้ ับรับพร้อม
เบอร์ โทรศัพท์เพื่อใช้ในกำรติดต่อกับสถำนีขนส่ ง

ถ่ำยภำพกล่องพัสดุท้ งั หมดที่เตรี ยมจัดส่ ง
เพื่อนำไปประชำสัมพันธ์ในเว็บไซต์และFB

19.
ขนกล่องพัสดุข้ ึนรถและเดินทำงไปยังช่องทำงกำรขนส่ ง
(สถำนีรถไฟ/บขส./อื่นๆ)
20
ติดต่อเจ้ำหน้ำที่สถำนีขนส่ งเพื่อแจ้งควำมจำนงในกำรส่ งของ

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

ผูร้ ับผิดชอบ

5-10 นำที

เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง
พัสดุกบั เจ้ำหน้ำที่บริ หำรฯ

ณิ ชดำภำ
หรื อรัตน์ชนก
(ผูเ้ บิกเงิน)
สุภคั จิรำ (ผูจ้ ่ำยเงิน)
ณิ ชดำภำ

10-15 นำที พิมพ์รำยละเอียดชื่อ-ที่อยูผ่ สู ้ ่ง

5-10 นำที

และผูร้ ับพร้อมเบอร์โทรศัพท์
ด้วยโปรแกรม word และ
พิมพ์ออกมำ เพื่อใช้ในกำร
ติดต่อกับสถำนีขนส่ง
ถ่ำยภำพพัสดุที่เตรี ยมจัดส่ง
ทั้งหมดเพื่อใช้ประกอบข้อมูล
กำรประชำสัมพันธ์ศูนย์ฯ

สมภพ

1-1.50
ชัว่ โมง

ขนพัสดุข้ นึ รถและนำไปส่งที่
สถำนีปลำยทำงตำมที่ได้
เตรี ยมไว้

ณิ ชดำภำและ
รัตน์ชนกและ
ศิริพร
(รับผิดชอบเท่ำกัน)

5-10 นำที

ติดต่อเจ้ำหน้ำที่สถำนีขนส่ง
เพื่อแจ้งควำมจำนงในกำรส่ง
ของ โดยแจ้งชื่อที่อยูข่ องผูส้ ่ง
และผูร้ ับให้แก่เจ้ำหน้ำที่
สถำนีดำเนินกำร

ณิ ชดำภำ และ
รัตน์ชนก
(รับผิดชอบเท่ำกัน)

ลำดับ
ที่
21.

22.

23.

24.

25.

26.

ผังกระบวนกำร

เจ้ำหน้ำที่สถำนีขนส่ งแจ้งวันและเวลำของผูร้ ับพัสดุปลำยทำง
ให้ทรำบและดำเนิ นกำรจัดส่ งให้ผรู ้ ับพัสดุ

ชำระเงินค่ำส่ งพัสดุให้แก่เจ้ำหน้ำที่ขนส่ ง
และรับใบเสร็ จแจ้งค่ำขนส่ ง

ติดต่อแจ้งผูร้ ับปลำยทำงทรำบวันที่และเวลำที่สำมำรถรับพัสดุ

จัดเตรี ยมข้อมูลกำรบริ จำคสิ่ งพิมพ์ให้แก่หน่วยงำนเพื่อ
เตรี ยมประชำสัมพันธ์ในเว็บไซต์ หรื อ FB

พิมพ์จดหมำยแจ้งรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย
กำรส่ งพัสดุ และช่องทำงกำรชำระเงิน
ส่ งจดหมำยให้หวั หน้ำห้องสมุดลงลำยมือชื่อ

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

ผูร้ ับผิดชอบ

10-15 นำที

เจ้ำหน้ำที่สถำนี
ประสำนงำนภำยในเพื่อ
ดำเนินกำรจัดส่ งพัสดุไป
ยังปลำยทำง
ชำระเงินค่ำส่ งพัสดุ
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ขนส่ งและ
รับใบเสร็ จเป็ นหลักฐำน

สถำนีปลำยทำงที่
ต้องกำรส่ ง

10 นำที

10-20 นำที โทรศัพท์หรื อ E-mail แจ้ง
ผูร้ ับปลำยทำงวัน-เวลำใน
กำรรับพัสดุ
เตรี ยมข้อมูลเพื่อกำร
10-20 นำที

ณิ ชดำภำ
หรื อ รัตน์ชนก

ณิ ชดำภำ

ณิ ชดำภำ

ประชำสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์ฯ

10 นำที

พิมพ์จดหมำยแจ้งค่ำใช้จ่ำย
กำรขนส่งพัสดุ และช่องทำง
กำรชำระเงินให้แก่ศูนย์ฯ

ณิ ชดำภำ

1-2 วัน

ส่งจดหมำยให้หวั หน้ำ

สุ ภคั จิรำ

ห้องสมุดลงลำยมือชื่อกำกับ

ลำดับ
ที่
27.

28

29

ผังกระบวนกำร
เตรี ยมบรรจุจดหมำยแจ้งค่ำใช้จ่ำยลงในซองเพื่อเตรี ยมจัดส่ ง

ส่ งจดหมำยแจ้งค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ งพัสดุ

ผูร้ ับชำระค่ำส่ งพัสดุให้แก่ห้องสมุดและ
ส่ งจดหมำยตอบขอบคุณกลับมำยังศูนย์ฯ

30

ระยะเวลำ

รำยละเอียดงำน

ผูร้ ับผิดชอบ

5-10 นำที

พิมพ์ชื่อที่อยูผ่ รู ้ ับบริ จำคบน
ซอง และบรรจุจดหมำยลงใน
ซองพร้อมแนบใบเสร็ จ
ฉบับจริ งให้แก่ผรู ้ ับ

ณิ ชดำภำ

10-15 นำที

ดำเนินกำรส่ งจดหมำยไป
ยังผูร้ ับปลำยทำง

รัตน์ชนก

10-15 วัน

ผูร้ ับปลำยทำงชำระ
ค่ำใช้จ่ำยค่ำส่ งพัสดุและ
ส่ งจดหมำยตอบขอบคุณ
กลับมำ

ณิ ชดำภำ (รับเรื่ อง
ค่ำใช้จ่ำย)

รวบรวมสถิติของศูนย์รับ
บริ จำคฯ แต่ละเดือนเพื่อ
ส่ งแก่เว็บมำสเตอร์ เพิ่ม
ข้อมูลลงในเว็บไซต์

ณิ ชดำภำ

1วัน
สรุ ปกำรสถิติดำเนินงำนศูนย์รับบริ จำคฯ

สุ ภคั จิรำ (รับเรื่ อง
ตอบขอบคุณ)

นุชสรำ (เว็บไซต์
Stangdonation, Stang
library)

การส่ งรายละเอียดและภาพกิจกรรมบริจาคสิ่ งพิมพ์ แสดงบน เว็บไซต์
ลาดับ
ที่
1.

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

ผูถ้ ่ำยภำพจะดำเนินกำร
ตกแต่งและปรับปรุ งภำพถ่ำย
กิจกรรมเพื่อส่งให้เว็บ
มำสเตอร์และผูเ้ กี่ยวข้องจัด
แสดงบนเว็บไซต์ หรื อ
เครื อข่ำยทำงสังคม

สมภพ

30 นำที

จัดเตรี ยมข้อมูลผูบ้ ริ จำค/
ผูร้ ับบริ จำคและภำพถ่ำย
กิจกรรมรับ/มอบสิ่ งพิมพ์

ณิ ชดำภำ

ส่งข้อมูลให้แก่เว็บมำสเตอร์
เพื่อประชำสัมพันธ์
กิจกรรมของศูนย์รับบริ จำคฯ

ณิ ชดำภำ

ส่ งข้อมูลกำรบริ จำคและ
ภำพถ่ำยกิจกรรมให้เว็บ
มำสเตอร์

ณิ ชดำภำ

รับไฟล์ภำพถ่ำยจำกผูร้ ับผิดชอบถ่ำยภำพ

2.

เตรี ยมข้อมูลผูบ้ ริ จำค/ผูร้ ับบริ จำค
และภำพถ่ำยกิจกรรม
รับมอบสิ่ งพิมพ์บริ จำค
ส่งข้อมูลเพื่อประชำสัมพันธ์
กิจกรรมของศูนย์รับบริ จำคฯ

Facebook

เพิ่ม
ข้อมูล
ต่อไป

Website
3.

15 นำที
ส่ งข้อมูลให้กบั เว็บมำสเตอร์ Stangdonation และ
เว็บไซต์หอ้ งสมุด

4.

10-15 นำที
เว็บมำสเตอร์ เพิ่มข้อมูลลงในเว็บไซต์ Stangdonation และ
เว็บไซต์หอ้ งสมุด

ดำเนินกำรเพิ่มข้อมูลและ
ภำพถ่ำยกิจกรรมลงใน
เว็บไซต์ท้ งั เว็บ
Stangdonation และเว็บ
ห้องสมุด

อริ สรำ (เว็บ
stangdonation)
นุชสรำ (เว็บห้องสมุด)

การดาเนินการส่ งข้ อมูลและภาพกิจกรรมการบริจาคแสดงบน Facebook
ลาดับ
ที่
1.

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

1 วัน

ผูถ้ ่ำยภำพจะดำเนินกำร
ตกแต่งและปรับปรุ ง
ภำพถ่ำยกิจกรรมเพื่อส่ ง
ให้เว็บมำสเตอร์ ต่อไป
จัดเตรี ยมข้อมูลผูม้ ำ
บริ จำคและภำพถ่ำย
กิจกรรมรับมอบสิ่ งพิมพ์
แสดงข้อมูลกำรรับ
บริ จำค/บริ จำคสิ่ งพิมพ์
และภำพถ่ำยกิจกรรมลง
ใน FB Stangdonation

สมภพ

รับไฟล์ภำพถ่ำยจำกผูร้ ับผิดชอบถ่ำยภำพ
2.

เตรี ยมข้อมูลผูบ้ ริ จำคและภำพถ่ำยกิจกรรม
รับมอบสิ่ งพิมพ์บริ จำค

3.

30 นำที

15 นำที
แสดงข้อมูลในFB Stangdonation

ณิ ชดำภำ

ณิ ชดำภำ

