
 
รายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้จัดตั้งศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน  ห้องสมุด
เฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนแห่งแรกของประเทศไทย เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมควำมรู้และข้อมูลด้ำนสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทยและต่ำงประเทศ โดยเฉพำะกำรสื่อสำรเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
รวมทั้งกำรน ำเสนอผลงำนส ำคัญของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติต่อสำธำรณชนอย่ำงถูกต้องและทั่วถึง ที่
เปิดให้บริกำรแก่ประชำชนทุกเพศ ทุกวัย ให้สำมำรถมำใช้บริกำรศึกษำควำมรู้ สืบค้นข้อมูลควำมรู้ต่ำง ๆ ได้โดยไม่
เสียค่ำใช้จ่ำย เพ่ือจะส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนสิทธิมนุษยชนให้กับคนไทยได้มำกขึ้น และน ำข้อมูลควำมรู้ไป
ใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องในกำรปฏิบัติตน ปกป้องสิทธิ ตลอดจนช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม เพ่ือให้เรำอยู่
ร่วมกันได้อย่ำงสันติสุข และเกิดควำมเท่ำเทียมกันอย่ำงแท้จริง เพรำะเรำเชื่อว่ำควำมรู้เป็นพลังส ำคัญที่จะช่วย
ปกป้องสิทธิมนุษยชน  

 ภำยในศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน ได้จัดสรรพ้ืนที่ใช้สอยให้เอ้ืออ ำนวยควำมสะดวกต่อ 
ผู้มำใช้บริกำรในทุก ๆ ด้ำน ทั้งด้ำนกำรสืบค้นข้อมูล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้สำมำรถสื บค้นสำรสนเทศจำก
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 สยำมบรม  
รำชกุมำรี  

- เครือข่ายความร่วมมือสารนิเทศด้านกฎหมายและการเมืองการปกครอง (Thai Law Politics)  
- โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) โครงการ

ภายใต้การพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  

- การสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชน กับ Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) และ
การเข้าร่วมโครงกำรระบบสื่อสำระออนไลน์เพ่ือกำรเรียนรู้ทำงไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558  
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ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

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

- มีผู้เข้ำใช้บริกำร รวมทั้งสิ้น 2,320 คน จ ำแนกเป็น บุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ร้อยละ 69 (1,587 คน) บุคคลทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 20 (464 คน) คณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติและผู้บริหำร ร้อยละ 3 (75 คน) และผู้เยี่ยมชม คิดเป็นร้อยละ 8 (194 คน) เฉลี่ยมีผู้เข้ำใช้
บริกำร 10 คน/วัน  

- มีกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ จ ำนวน 8,126 รำยกำร และให้บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำร
ค้นคว้ำ จ ำนวน 893 ครั้ง 

- มี สมำชิ กติ ดตำมข่ ำ วส ำร ผ่ ำน เฟซบุ๊ ก แฟน เพจศู นย์ ส ำ รสน เทศสิ ทธิ มนุ ษยช น 
(www.facebook.com/Nhrclibrary) 2,092 คน และไลน์แอด (@NHRCLibrary) จ ำนวนทั้งสิ้น 299 คน 

ทั้งนี้ ในสถำนกำรณ์กำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 ศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรให้บริกำรสำรสนเทศ กำรเผยแพร่ควำมรู้ 
ด้ำนสิทธิมนุษยชน และกำรให้บริกำรสำรสนเทศสิทธิมนุษยชนในรูปแบบออนไลน์ทั ้งหมด ผ่ำนเว ็บไซต์ 
http://library.nhrc.or.th ให้สำมำรถสืบค้นสำรสนเทศสิทธิมนุษยชนและสำมำรถดำวน์โหลดสิ่งพิมพ์ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ในรูปแบบเอกสำรฉบับเต็ม (e-Book) ได้โดยไม่ต้องสมัครสมำชิกและไม่เสีย
ค่ำใช้บริกำร ตลอดจนสำมำรถติดตำมควำมรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ 
ศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน (www.facebook.com\NHRC.library) ได้เพ่ือควำมรวดเร็วและเพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรแบ่งปันและกระจำยข่ำวสำรควำมรู้ และกิจกรรมของศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน รวมถึงช่องทำงกำร
ติดต่อสื่อสำรเพ่ือขอรับบริกำรผ่ำน Line@: https://lin.ee/xK3jsyP เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้บริกำร
ตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำแก่ประชำชนได้อย่ำงรวดเร็ว โดยมีผู้ใช้ที่ติดตำมบริกำรผ่ำนออนไลน์รวมทั้งสิ้น 
3,245 คน และมีผู้เข้ำใช้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์ศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน จ ำนวนทั้งสิ้น 9,711,954 ครั้ง เฉลี่ยมี 
ผู้เข้ำใช้บริกำรที่ 26,608 ครั้ง/วัน 

นอกจำกนั้น ก่อนสถำนกำรณ์กำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนำ 2019 ศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชนยังได้มีกำรจัดกำรบรรยำยแนะน ำศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน เพ่ือ
ส่งเสริมกำรใช้บริกำรศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติให้เป็นที่รู้จัก 
จ ำนวน 6 คณะ จ ำนวน 194 คน ดังนี้ 

o อำจำรย์และนักศึกษำสำขำวิชำกำรปกครอง คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  
 จ ำนวน 40 คน 
o อำจำรย์คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ จ ำนวน 5 คน 
o อำจำรย์และนักศึกษำคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จ ำนวน 62 คน 
o อำจำรย์และนักศึกษำคณะวิทยำกำรสุขภำพและกำรกีฬำ มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง 

จ ำนวน 83 คน 
o อำจำรย์โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพฯ จ ำนวน 2 คน 
o ผู้อ ำนวยกำรส่วนภูมิภำค เอเชีย เซ็นเตอร์ ประเทศไทย (Regional Director at Asia Centre) 

และทีมงำน จ ำนวน 2 คน 
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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:   https://lin.ee/xK3jsyP (Line ID: @ryv7616j) 
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 

 
 






