
 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้จัดตั้งศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน 
ห้องสมุดเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนแห่งแรกของประเทศไทย  เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมควำมรู้และข้อมูล 
ด้ำนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยและต่ำงประเทศ โดยเฉพำะกำรสื่อสำรเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย รวมทั้งกำรน ำเสนอผลงำนส ำคัญของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติต่อสำธำรณชนอย่ำง
ถูกต้องและทั่วถึง ที่เปิดให้บริกำรแก่ประชำชนทุกเพศ ทุกวัย ให้สำมำรถมำใช้บริกำรศึกษำควำมรู้ สืบค้นข้อมูล
ควำมรู้ต่ำง ๆ ได้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย เพื่อจะส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนสิทธิมนุษยชนให้กับคนไทยได้มำกขึ้น 
และน ำข้อมูลควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องในกำรปฏิบัติตน ปกป้องสิทธิ ตลอดจนช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอ่ืน ๆ 
ในสังคม เพ่ือให้เรำอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสันติสุข และเกิดควำมเท่ำเทียมกันอย่ำงแท้จริง เพรำะเรำเชื่อว่ำควำมรู้เป็น
พลังส ำคัญท่ีจะช่วยปกป้องสิทธิมนุษยชน  

 ภำยในศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน ได้จัดสรรพ้ืนที่ใช้สอยให้เอ้ืออ ำนวยควำมสะดวกต่อ  
ผู้มำใช้บริกำรในทุก ๆ ด้ำน ทั้งด้ำนกำรสืบค้นข้อมูล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ ผู้ใช้สำมำรถสืบค้นสำรสนเทศจำก
อินเทอร์เน็ตได้ หรือผู้ที่ต้องกำรค ำแนะน ำด้ำนสิทธิมนุษยชนก็มีเจ้ำหน้ำที่คอยให้ค ำปรึกษำ นอกจำกนี้เพ่ือตอบ
โจทย์ยุคดิจิทัล และนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 จึงได้เปิดให้บริกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ซึ่งมีทั้งเว็บไซต์ ไลน์ ยูทูป 
และเฟสบุ๊ค ในกำรกระจำยองค์ควำมรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนที่เป็นประโยชน์ให้ประชำชนเกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำง
สะดวกรวดเร็วไม่มีข้อจ ำกัดด้ำนกำรเข้ำถึง และสำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

 ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 

 ศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชนได้พัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ โดยกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกสมำคม/เครือข่ำย/โครงกำรต่ำง ๆ เช่น  

- สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนสุดำฯ  
สยำมบรมรำชกุมำรี  

- เครือข่ำยควำมร่วมมือสำรนิเทศด้ำนกฎหมำยและกำรเมืองกำรปกครอง (Thai Law 
Politics)  

- โครงกำรจัดเก็บเอกสำรฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) โครงกำร
ภำยใต้กำรพัฒนำเครือข่ำยระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  

- ควำมร่วมมือด้ำนกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลของหน่วยงำนด้ำน 
สิทธิมนุษยชน กับ Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) 

- โครงกำรระบบสื่อสำระออนไลน์เพ่ือกำรเรียนรู้ทำงไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558  

 

  
  



ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 

 ปัจจุบันศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชนมีทรัพยำกรสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับด้ำนสิทธิมนุษยชน 
ประกอบด้วย หนังสือทั่วไป หนังสืออ้ำงอิง รำยงำนประจ ำปี รำยงำนกำรวิจัยและวิทยำนิพนธ์ สำรคดีและ
ภำพยนตร์ วำรสำรและนิตยสำร และสิ่งพิมพ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ จ ำนวนทั้งสิ้น 
14,346 รำยกำร โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถสืบค้นสำรสนเทศได้ผ่ำนทำงเว็บไซต์ ทั้งนี้  สถิติในภำพรวมของ 
ศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน รำยละเอียดดังนี้ 

- มีผู้เข้ำใช้บริกำร รวมทั้งสิ้น 5,671 คน จ ำแนกเป็น บุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ร้อยละ 65 (3,696 คน) บุคคลทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 24 (1,363 คน) คณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติและผู้บริหำร ร้อยละ 6 (345 คน) และผู้เยี่ยมชม ร้อยละ 5 (267 คน) เฉลี่ยมีผู้เข้ำใช้บริกำร 
24 คน/วัน  

- มีกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ จ ำนวน 7,868 รำยกำร และให้บริกำรตอบค ำถำมและ 
ช่วยกำรค้นคว้ำ จ ำนวน 1,093 ครั้ง  

- มีผู้เข้ำใช้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์ศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน จ ำนวนทั้งสิ้น 3,983,290 ครั้ง  
เฉลี่ยมีผู้เข้ำใช้บริกำรที่ 16,528 ครั้ง/วัน 

- มี ส ม ำ ชิ ก ติ ด ต ำ ม ข่ ำ ว ส ำ ร ผ่ ำ น เ ฟ ซ บุ๊ ก แ ฟ น เ พจ ศู น ย์ ส ำ ร ส น เ ท ศ สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น 
(www.facebook.com/Nhrclibrary) 1,579 คน และไลน์แอด (@NHRCLibrary) จ ำนวนทั้งสิ้น 167 คน 

 

 
 
 



นอกจำกนั้น ศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชนยังได้มีกำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กิจกรรม และ 
กำรบรรยำยแนะน ำศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย 

1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “สิทธิส่วนบุคคลในงำนห้องสมุดและจดหมำยเหตุ” เมื่อวันที่  
25 กรกฎำคม 2562 ณ ห้องเสวนำ ชั้น 6 ส ำนักงำน กสม. ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมกำรใช้บริกำรศูนย์สำรสนเทศ
สิทธิมนุษยชน ส ำนักงำน กสม. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลและ
พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในงำนห้องสมุดและจดหมำยเหตุ 
รวมถึงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนด้ำนสำรสนเทศ และกำรประสำนงำนเป็นเครือข่ำยระหว่ำง
ห้องสมุดและแนะน ำ/ส่งเสริมกำรใช้บริกำรศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชนให้เป็นที่รู้จัก โดยมีผู้เข้ำร่วม จ ำนวน
ทั้งสิ้น 110 คน จำก 42 หน่วยงำน ทั้งนี้ ภำยหลังกำรจัดงำนได้น ำเอกสำรประกอบกำรสัมมนำ กรณีศึกษำด้ำนสิทธิ
ส่วนบุคคลในงำนห้องสมุดและจดหมำยเหตุ และวีดิทัศน์งำนสัมมนำเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และยูทูป ได้รับ
ควำมสนใจจำกผู้ปฏิบัติงำนด้ำนห้องสมุดและจดหมำยเหตุและประชำชนทั่วไปเป็นจ ำนวนมำก 

  

  
 

2) การจัดกิจกรรม  

o กำรจัดกิจกรรมงำนวันเด็กแห่งชำติ ณ ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ อำคำรรัฐประศำสน
ภักดี ชั้น 2 มีผู้เข้ำร่วมงำนประมำณ 500 คน 

o กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนสำรสนเทศ (Sharing Space) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้ำง
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและกำรรู้สำรสนเทศให้เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  
ทุกวันพฤหัสบดี เวลำ 15.00 - 16.30 น. เป็นประจ ำทุกสัปดำห์ ประกอบด้วยหลักสูตรกำรสร้ำงและกำรใช้งำน 
คิวอำร์โค้ด (QR Code) กำรสร้ำงแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form) AR ภำพเสมือน 3 มิติ กำรห่อปกหนังสือ 
กำรสร้ำงแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form) กำรสร้ำงสื่อน ำเสนอ Presentation (Google Slide) และ 
กำรจัดเก็บไฟล์เอกสำร (Google Drive) รวม 10 ครั้ง มีผู้เข้ำร่วมรวมทั้งสิ้น 66 คน 



o กำรจัดกิจกรรมกำรอบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กสม. เพ่ือส่งเสริมกำรใช้สำรสนเทศ 
สิทธิมนุษยชน และควำมรู้ด้ำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 5 หลักสูตร มีผู้เข้ำร่วมรวมทั้งสิ้น 84 คน ประกอบด้วย  

 1. หลักสูตรส่งเสริมกำรใช้บริกำรศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน ส ำนักงำน กสม.  
 2. หลักสูตรอบรมกำรสืบค้นกฤตภำคข่ำวออนไลน์  
 3. หลักสูตรอบรมกำรเขียนอ้ำงอิงทำงวิชำกำรของส ำนักงำน กสม.  
 4. หลักสูตรอบรมกำรสืบค้นฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์และรำยงำนกำรวิจัย(ThaiLIS)  
 5. หลักสูตรอบรมกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของส ำนักงำน กสม.  
o กำรจัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์แนะน ำศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชนฯ งำนสัมมนำวิชำกำร

ระดับชำติ เรื่อง "สิทธิมนุษยชน: ปัจจัยขับเคลื่อนควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่ควำม
ยั่งยืน ตำมหลักกำรชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององค์กำรสหประชำชำติ (UNGPs) เมื่อวันที่  
31 พฤษภำคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1-2 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอรำวัณ กรุงเทพมหำนคร 

o กำรจัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์แนะน ำศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชนฯ ในกำรสัมมนำวิชำกำร 
“สิทธิเด็ก สิทธิอนำมัยเจริญพันธุ์ กับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 
2562 จัดโดย ส ำนักงำน กสม. โดยศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน ภำคตะวันตก ร่วมกับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี  ตำมโครงกำรขับเคลื่อนกิจกรรมภำยใต้ศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำน  
สิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่กิจกรรมกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชนร่วมกับสถำบันอุดมศึกษำภำคตะวันตก 

o กำรจัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์แนะน ำศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชนฯ ในงำนสัมมนำวิชำกำร 
“กำรลงโทษทำงอำญำกับหลักสิทธิมนุษยชน” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 กันยำยน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทำ
รำ ศูนย์รำชกำรและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ 

 
 

 
 

  
  



3) การบรรยายและแนะน าศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน จ ำนวน 13 คณะ จ ำนวน 267 คน ดังนี้ 
o เครือข่ำยสิทธิเด็กประเทศไทยในกิจกรรม Girls Take Over จ ำนวน 60 คน 
o อำจำรย์และนักศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลย

อลงกรณ์ จ ำนวน 16 คน 
o ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) อ ำเภอโกรกพระ จังหวัด

นครสวรรค์ จ ำนวน 50 คน  
o อำจำรย์และนักเรียนจำกโรงเรียนนำนำชำติคอนคอร์เดียน จ ำนวน 6 คน 
o ข้ำรำชกำรในโครงกำรพัฒนำนักบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (มปร.) ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร จ ำนวน 2 คน 
o ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน และเจ้ำหน้ำที่ กรมที่ดิน จ ำนวน 2 คน 
o คณะยุวชนประชำธิปไตย รุ่นที่ 1 ประจ ำปี 2562 และเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ

ผู้แทนรำษฎร ในโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนควำมเป็นพลเมืองของเยำวชนในระบอบ
ประชำธิปไตยเพ่ือให้ยั่งยืน จ ำนวน 65 คน 

o ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำรและเจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำนห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ ส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ จ ำนวน 6 คน 

o นักศึกษำในโครงกำรค่ำยปลูกฝังต้นกล้ำประชำธิปไตย ในหัวข้อ ปลูกกล้ำประชำธิปไตยในใจ
คน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  จ ำนวน 22 คน 

o นักศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส ำหรับนักบริหำรระดับสูง รุ่นที่ 1  
สถำบันพระปกเกล้ำ จ ำนวน 13 คน 

o ผู้เข้ำร่วมงำนสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง สิทธิส่วนบุคคลในงำนห้องสมุดและจดหมำยเหตุ 
จ ำนวน 6 คน 

o นักศึกษำฝึกงำน ส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ จ ำนวน 8 คน 
o นักศึกษำและอำจำรย์ มหำวิทยำลัยฟำฏอนี จ ำนวน 11 คน 

 

 
 

  



ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน เปิดให้บริกำรตำมวันและเวลำรำชกำร วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่
เวลำ 08.30 – 16.30 น. และสำมำรถใช้บริกำรออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่ำนช่องทำงดังนี้  

Website: http://library.nhrc.or.th 
Facebook: www.facebook.com/Nhrclibrary 
Youtube: www.youtube.com/LibraryNhrct 
Line:  @ryv7616j (NHRCLibrary) 
โทรศัพท:์ 0-2141-3844, 0-2141-1987, 0-2141-3881 
โทรสำร:  0-2143-7746 
E-mail:  NHRCT.Library@gmail.com, library@nhrc.or.th 

   
Website Facebook Line 

 

 



รายงานผลการสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปี 2562 

 

การสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการและข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ           
สิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และบุคคลภายนอกได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาปรับปรุง 
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งจะได้น าข้อมูลไปปรับปรุง
และพัฒนาศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนต่อไป 
 

วิธีการ 
ศูนย์สารสนเทศฯ ได้ส่งแบบสอบถามให้แก่ เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ และบุคคลภายนอก จ านวน 200 ชุด และได้รับแบบสอบถามคืนจ านวน 95 ชุด คิดเป็นร้อยละ 47.5 
 

สรุปผลการส ารวจ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  ตอนที่ 2 ความถี่ในการเข้าใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์สารสนเทศฯ  
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ตอนที่ 4 ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์สารสนเทศฯ และแนวทางในการพัฒนา
ศูนย์สารสนเทศฯ  

มีผู้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แบ่งความคิดเห็นเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

4.1 ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก  ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
- สถานที่เหมาะสมกับการใช้บริการ ดีมากๆ 
- ต้องการให้เพิ่มนาฬิกาภายในศูนย์สารสนเทศฯ 

4.2 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
- ต้องการให้จัดหาหนังสือประเภทอ่ืน ๆ ที่นอกจากเนื้อหาด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ิมขึ้น เช่น 

กฎหมาย สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ นวนิยาย และบันเทิง เพ่ือเพ่ิม
ความรู้ มุมมองให้กับบุคลากร และสามารถประยุกต์ใช้กับการท างานของส านักงาน กสม. ได้ 

- ต้องการให้จัดหาหนังสือที่เกี่ยวกับประเด็นสิทธิในแต่ละด้านในเชิงลึก หลักการสิทธิ
มนุษยชน หรือกรณีศึกษาเฉพาะด้านเพ่ิมข้ึน 

- ต้องการให้ศูนย์สารสนเทศฯ น าเนื้อหาการท างานของส านักงาน กสม. มาให้ความรู้บริการ 
แก่ประชาชนทั่วไป 

4.3 ด้านบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้  
- ต้องการให้ศูนย์สารสนเทศฯ เปิดบริการนอกเวลาราชการ เพ่ือที่จะได้ไปใช้บริการนอก

เวลา (สถานที่ค้นคว้าและอ่านหนังสือในเวลานอกราชการ) ในช่วงเช้าก่อนเริ่มงานและเย็นหลังเลิกงาน 
- ต้องการให้ศูนย์สารสนเทศฯ จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 

หรือความรู้ด้านการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องในด้านคุณธรรมและจริยธรรม หรือจัดให้มีกิจกรรมเสวนาแนะน า
หนังสือและแนะน าภาพยนตร์ด้านสิทธิมนุษยชน 

- ต้องการให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ทรัพยากรสารสนเทศใหม่เพ่ิมขึ้น 
- เจ้าหน้าที่ให้บริการดี มีน้ าใจในการให้บริการ ประทับใจทุกครั้งที่ใช้บริการ 

4.4 ด้านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้   
- มีความเชื่อม่ันว่าเจ้าหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศฯ จะน าพาศูนย์สารสนเทศฯ ไปได้ก้าวไกล 

อย่างแน่นอน 
- ได้รับข้อมูลที่รวดเร็วทันใจ ทั้งจากระบบและจากเจ้าหน้าทีใ่ห้บริการดีมาก 
- ขอให้ก าลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ตั้งใจท างาน บริการอย่างเสียสละ และหวังว่าจะได้รับ

บริการที่ดียิ่งขึ้นไป 

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน เปิดให้บริการตามวันและเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์  
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และสามารถใช้บริการออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางดังนี้  
Website: http://library.nhrc.or.th Facebook: Nhrclibrary 
Youtube: www.youtube.com/LibraryNhrct Line: @ryv7616j 
โทรศัพท:์  0-2141-3844, 0-2141-1987, 0-2141-3881 โทรสาร: 0-2143-7746 
E-mail:  NHRCT.Library@gmail.com, library@nhrc.or.th 
 
 

 

Website Facebook Line 


