
 
รายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 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 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้สำมำรถสืบค้นสำรสนเทศจำก
อินเทอร์เน็ตได้ หรือผู้ที่ต้องกำรค ำแนะน ำด้ำนสิทธิมนุษยชนก็มีเจ้ำหน้ำที่คอยให้ค ำปรึกษำ นอกจำกนี้เพ่ือตอบ
โจทย์ยุคดิจิทัล และนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 จึงได้เปิดให้บริกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ซึ่งมีทั้งเว็บไซต์ ไลน์ ยูทูป 
และเฟซบุ๊ก 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 พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

 ปัจจุบันศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชนมีทรัพยำกรสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับด้ำนสิทธิมนุษยชน 
ประกอบด้วย หนังสือทั่วไป หนังสืออ้ำงอิง รำยงำนประจ ำปี รำยงำนกำรวิจัยและวิทยำนิพนธ์ สำรคดีและ
ภำพยนตร์ วำรสำรและนิตยสำร และสิ่งพิมพ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ จ ำนวนทั้งสิ้น 
15,063 รำยกำร โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถสืบค้นสำรสนเทศได้ผ่ำนทำงเว็บไซต์ ทั้งนี้  สถิติในภำพรวมของ 
ศูนยส์ำรสนเทศสิทธิมนุษยชน รำยละเอียดดังนี้ 

- มีผู้เข้ำใช้บริกำร รวมทั้งสิ้น 3,730 คน จ ำแนกเป็น บุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ร้อยละ 69 (2,573 คน) บุคคลทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 25 (933 คน) คณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติและผู้บริหำร ร้อยละ 4 (167 คน) และผู้เยี่ยมชมและศึกษำดูงำน ร้อยละ 2 (57 คน) เฉลี่ยมี
ผู้เข้ำใช้บริกำร 16 คน/วัน  

- มีกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ จ ำนวน 8,897 รำยกำร และให้บริกำรตอบค ำถำมและ 
ช่วยกำรค้นคว้ำ จ ำนวน 1,222 ครั้ง  

- มีผู้เข้ำใช้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์ศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน จ ำนวนทั้งสิ้น 4,596,060 ครั้ง  
เฉลี่ยมีผู้เข้ำใช้บริกำรที่ 12,592 ครั้ง/วัน 

- มีผู้เข้ำใช้บริกำรผ่ำน Youtube จ ำนวนทั้งสิ้น 30,414 ครั้ง 
- มี ส ม ำ ชิ ก ติ ด ต ำ ม ข่ ำ ว ส ำ ร ผ่ ำ น เ ฟซ บุ๊ ก แ ฟน เ พ จ ศู น ย์ ส ำ ร ส น เ ท ศ สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น 

(www.facebook.com/Nhrclibrary) จ ำนวนทั้งสิ้น 1,759 คน และไลน์แอด (@NHRCLibrary) จ ำนวนทั้งสิ้น 200 คน 

 

 



นอกจำกนั้น ศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชนยังได้มีกำรจัดกิจกรรม และกำรบรรยำยแนะน ำกำรเยี่ยมชม
และศึกษำดูงำนกำรบริหำรงำนของศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย 

1) การจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์  
1.1) กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนสำรสนเทศ (Sharing Space) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

เสริมสร้ำงทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและกำรรู้สำรสนเทศ โดยกำรจัดกิจกรรมกำรอบรมพร้อมจัดท ำคู่มือกำรใช้
งำนให้เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ทุกวันพฤหัสบดี เวลำ 15.00 - 16.00 น.  
เป็นประจ ำทุกสัปดำห์ จ ำนวน 5 ครั้ง รวม 12 รุ่น มีผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 171 คน และกำรจัดท ำคู่มือ ประกอบด้วย 
กำรใช้ระบบข้อมูลข่ำว (NewCenter) ระบบกฤตภำคข่ำวออนไลน์ (IQNewClips) กำรใช้งำนโทรศัพท์มือเบื้องต้น 
IOS และ Android กำรใช้งำนปฏิทินออนไลน์ (Google calendar) กำรใช้งำนแผนที่ออนไลน์ (Google Maps) 
และกำรสร้ำง Infographic ฟรี ผ่ำนเว็บไซต์ 

1.2) กำรจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์แนะน ำบริกำรศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน และ 
กำรเข้ำถึงสำรสนเทศสิทธิมนุษยชนเพ่ือเผยแพร่แก่ประชำชนทั่วไปผ่ำนทำงเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และไลน์แอดของ  
ศูนยส์ำรสนเทศสิทธิมนุษยชนฯ  

2) การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารงานของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน จ ำนวน 5 คณะ 
จ ำนวน 57 คน ดังนี้ 

o Mrs. Fatouma Bouzegzi ตุลำกำรสภำแห่งรัฐแห่งสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชน
แอลจีเรีย และคณะเจ้ำหน้ำที่จำกส ำนักงำนศำลปกครอง จ ำนวน 7 คน 

o เจ้ำหน้ำที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จ ำนวน 6 คน 
o ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่กองพัฒนำและสนับสนุนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จ ำนวน 7 คน 
o นักศึกษำหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพัฒนำสังคม คณะมนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น จ ำนวน 33 คน 
o Mr. Asim lftikhar Ahmad เอกอัครรำชทูตสำธำรณรัฐอิสลำมปำกีสถำนประจ ำประเทศไทย

และคณะ จ ำนวน 4 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 
 



รายงานผลการสอบถามความพึงพอใจ

ในการใชบริการศูนยสารสนเทศสิทธิมนุษยชน 

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประจำป 2563
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

ชาย 41 คน (28.5%)

หญิง 96 คน (66.7%)

ไมระบุ 7 คน (4.9 %)
31 - 40 ป

(45.1%)

20 -30 ป 

(23.6%)41 - 50 ป

(20.8%)

มากกวา 50 ป

(10.4%)

69.3%

25.7%

1.4% 2.9%0.7%

ต่ำกวามัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือ ปวช.
อนุปริญญา หรือ ปวส.

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ผูบริหารและเจาหนาที่

สำนักงาน กสม. 

134 คน (93.1%)

บุคคลทั่วไป 

10 คน (6.9%)

สภาพการใชบริการศูนยสารสนเทศสิทธิมนุษยชนในปจจุบัน

45.4%17%12% 25.6%

ทุกเดือน1-2 ครั้ง

ตอสัปดาห

3-4 ครั้ง

ตอสัปดาห
นานๆ ครั้ง

ความถี่ในการใชบริการ วัตถุประสงคการใชบริการ

เพื่อหาขอมูลในการปฏิบัติงาน (75.5%)

เพื่อหาขอมูลในการศึกษา / วิจัย (44.1%)

เพื่อหาขอมูลความรูเพิ่มเติม

และเพื่อความบันเทิง (36.4%)

เพื่อใชสถานที่นั่งอาน/พักผอน (32.2%)

ความพึงพอใจตอการใหบริการศูนยสารสนเทศสิทธิมนุษยชนในปจจุบัน

ดานทรัพยากรสารสนเทศ 

82.48%
ดานบริการ 

90.4%
ดานผูใหบริการ 

93.32%

ดานสถานที่

สิ่งอำนวยความสะดวก

90.26%

ดานการสื่อสาร

กับผูใชบริการ

90.32%

ความพึงพอใจตอ

ศูนยสารสนเทศฯ ภาพรวม

91.78%

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงศูนยสารสนเทศสิทธิมนุษยชน

ดานทรัพยากรสารสนเทศ   ควรเพิ่มทรัพยากรสารสนเทศใหมากขึ้น โดยเฉพาะดานกฎหมาย ดานการใชภาษา 

ทฤษฎีสิทธิมนุษยชน งานแปลและหนังสือภาษาตางประเทศ และหนังสือในรูปแบบออนไลน

ดานบริการ   การใหบริการเปนเลิศและขอใหพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป/ควรมีการจัดกิจกรรมแนะนำหนังสือ

โดยนักอาน/ตองการใหเปดบริการจนถึงเวลา 20.00 น. เพื่อการศึกษาความรูเพิ่มเติมแกบุคลากรของสำนักงาน กสม.

ดานผูใหบริการ  เจาหนาที่มีจิตบริการดีมาก และขอใหรักษามาตรฐานที่ดีตอไป

ดานสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก   ควรเพิ่มที่นั่งอานสวนบุคคล และมีคอมพิวเตอรตั้งโตะใหบริการ

เครื่องปรับอากาศอุณหภูมิเย็นเกินไป/ควรลดเสียงรบกวนจากประตูเลื่อนบริเวณทางเขาสวนกลาง


