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บทคดัย่อ 

 ส่วนงานตระเวนระงบัเหตุเป็นหน่ึงส่วนงานในฝ่ายรักษาความปลอดภยั มีภารกิจหน้าท่ีใน

การบริการดา้นการอ านวยความสะดวกใหก้บัผูโ้ดยสารท่ีมาใชบ้ริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่ึง

ในการด าเนินการอ านวยความสะดวกต่างๆนั้น เจา้หนา้ท่ีส่วนงานตระเวนระงบัเหตุ ฝ่ายรักษาความ

ปลอดภยั จะตอ้งท ารายงานส่งให้กบัธุรการของส่วนตระเวนระงบัเหตุ เพื่อน าเรียนผูบ้งัคบับัญชา

ต่อไป นอกจากน้ียงัมีรายงาน และหนังสือราชการอีกมากมายท่ีแผนกธุรการตอ้งเก็บรวบรวมไว ้

เพ่ือใชใ้นการอา้งอิงในคร้ังต่อไป จึงท าใหภ้ายในส่วนงานตระเวนระงบัเหตุ มีเอกสารท่ีตอ้งเก็บเขา้

ตูเ้ป็นจ านวนมาก แต่เน่ืองจาก ภารกิจท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก จึงท าให้เอกสารเหล่านั้นไม่ไดรั้บการ

ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน จึงท าให้มีปัญหาในดา้นการจดัเก็บ การคน้หา –  ให้ยืม ท่ีไม่เป็นระบบ 

และท าใหก้ารคน้หาเอกสารค่อนขา้งล าบาก 

 คณะผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าโครงงานฉบบัน้ีข้ึน เพ่ือหวงัว่าโครงงานน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อส่วน
งานตระเวนระงบัเหตุในดา้นการจดัเก็บเอกสาร การคน้หา – ให้ยืมเอกสาร ให้การจดัเก็บเอกสาร
เป็นระบบ และง่ายต่อการค้นหา โดยโครงงานน้ีมีว ัตถุประสงค์ เพ่ือรวบรวมเอกสารท่ีมี
ความสมัพนัธต่์อเน่ืองกนัจดัเขา้ไวใ้หเ้ป็นหมวดหมู่เดียวกนั เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เป็นระเบียบ
เรียบร้อย และง่ายต่อการคน้หาเอกสารจากแฟ้มเอกสารและ เพื่อเก็บเอกสารไวเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิง
ในเวลาท่ีเกิดปัญหา โดยเคร่ืองมือในการจดัท าโครงงานคร้ังน้ีคือ การศึกษาข้อมูลเก่ียวกบัการ
จดัระบบสารบญัจากแหล่งต่างๆ แลว้น ามาวิเคราะห์ เพื่อหาวิธีในการจดัเก็บท่ีเป็นระบบ และคนใน
ส่วนงานสามารถเขา้ใจในช่ือหมวดไดต้รงกนั เพ่ือใหง่้ายต่อการจดัเก็บและการคน้หา 
 ผลจากการท าโครงงานในคร้ังน้ีพบว่า การจดัเก็บเอกสารตามระบบสารบญันั้น ช่วยท าให้
การจัดเก็บเอกสารภายในส่วนงานตระเวนระงบัเหตุ มีระบบ และสามารถคน้หาไดภ้ายในเวลา
รวดเร็ว โดยพนกังานทุกคนภายในส่วนงานสามารถจดัเก็บเอกสาร และคน้หาเอกสารไดด้ว้ยตวัเอง 
ส่วนการยมืเอกสารท่ีอยู่ในแฟ้มเพ่ือน าไปใชอี้กคร้ังนั้น การท าสมุดยืมเอกสารท าให้สามารถตาม
เอกสารกลบัคืนมาไดต้ามก าหนดยมื ซ่ึงเป็นการตอบโจทยข์องวตัถุประสงคใ์นการท าโครงงานคร้ัง
น้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 
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Abstracts 

The patrol division is one part in security faction. Have the duties to services to 

passengers who use the service at Suvarnabhumi airport. In the various facilities, The patrol 

division have to report to administration of the patrol division for report to the commander. Also 

other report and official letter, that the administrative departments have to collect it for reference 

in the future. Therefore, within the patrol division. There are many documents to frame roof. 

Because so many missions. Therefore, those documents have not been updated. As a reault, 

problems of storage,searching and lending. 

Group has prepared this project. So hopefully this project will be beneficial to the patrol 

Division therefore hold in store. Search – lending documents, document storage systems, and 

easier to find by this project is intended to gather the documents that have a continuous 

relationship, organized into the same category as. To facilitate fast and easy-to-find documents 

from the files of a document and to keep the document as evidence of a problem at the time of the 

reference. The tools to make this work is to study the information about the system tables of 

contents from various sources and analyzed to find out how the storage systems and the people in 

the best jobs can be understood in the title match. "category to make it easier to store and search. 

Results from this project found that store documents according to the table of contents 

system. Enables storage of documents within the Division because of suspension system crawl 

and can find it in a quick time by all employees within the Division can store documents, and 

search for documents by yourself. Best loan documents in a file to be used again. To borrow 

books, you can document, based on the document back on lending, which is the conception of the 

purpose in doing this project as well. 

 

The staff projects. 


