
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2558 
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นห้องสมุด
เฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน ให้บริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน ในปี 2558 มีทรัพยากรสารสนเทศประเภท
ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 11,587 รายการ ประกอบด้วยหนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง รายงานประจ าปี รายงาน     
การวิจัยและวิทยานิพนธ์ วารสารและนิตยสาร สารคดีและภาพยนตร์ และสิ่งพิมพ์ส านักงาน กสม. ให้สามารถ
สืบค้นและดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ผ่านทางเว็บไซต์ http://library.nhrc.or.th เปิดให้บริการแก่
เจ้าหน้าที่ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้บริการได้โดย   
ไม่เสียค่าใช้จ่าย ผลการด าเนินงานด้านการให้บริการ ในปี 2558 มีดังนี ้
 1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและจัดเตรียมสื่อทรัพยากรเพ่ือให้บริการในศูนย์สารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้ 
  - หนังสือด้านสิทธิมนุษยชนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จ านวน 1,120 รายการ 
  - วารสารและนิตยสาร จ านวน 90 รายการ 
  - สื่อมัลติมีเดียและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 108 รายการ 
  - เย็บเล่มวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย ผลงานวิชาการข้าราชการ จ านวน 64 รายการ 
 2. โครงการจ้างปรับปรุงสถานที่ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ด าเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่สามารถหาผู้รับจ้าง
ได้ จึงได้พิจารณาทบทวนโครงการดังกล่าว และเริ่มด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
 3. โครงการส่งเสริมการใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการใช้
บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนและให้ความรู้ด้านสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย 
  3.1 การจัดอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล เอกสารฉบับเต็มในรูป
อิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จ านวน 2 รุ่น ผู้เข้าอบรมรวม 43 คน 
  3.2 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
   - เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เพ่ือการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุดในประเทศไทย และได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมห้องสมุดเฉพาะเพ่ือการพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างห้องสมุดเฉพาะ 
   - เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai 
Digital Collection) โครงการภายใต้การพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือเผยแพร่งานวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน 
   - เข้าร่วมเป็นสมาชิก Electronic Information for Library (EIFL) องค์กรความ
ร่วมมือระหว่างห้องสมุดในประเทศก าลังพัฒนาในทวีปแอฟริกา เอเชีย ยุโรป และละตินอเมริกากว่า 60 
ประเทศท่ัวโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงสารสนเทศร่วมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์            
  - สร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนกับ Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) 
ในการจัดท าเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับการแนะน าแนวทางการบริหารจัดการห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลด้าน         
สิทธิมนุษยชน 



4. การให้บริการ 
4.1 การให้บริการของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2558 

1) สถิติผู้เข้าใช้บริการ 
- มีผู้เข้าใช้บริการรวมทั้งสิ้น 2,273 คน  
- ผู้มาใช้บริการประเภทเจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. เข้ามาใช้บริการศูนย์สารสนเทศ

สิทธิมนุษยชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68 (1,549 คน) รองลงมาคือประเภทผู้เยี่ยมชม คิดเป็นร้อยละ 14 
(313 คน)  

- ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน มีผู้เข้าใช้บริการ เฉลี่ย 9 คน/วัน  
2) สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ 

- มีการยืมทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 6,364 รายการ  
- ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ มีการยืมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61 

(3,877 รายการ) รองลงมา คือ ประเภทวารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 17 (1,064 รายการ)  
- ผู้ใช้บริการประเภทเจ้าหน้าที่ ส านักงาน กสม. มีการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75 (4,777 ครั้ง) รองลงมา คือประเภทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ
ผู้บริหารส านักงาน กสม. คิดเป็นร้อยละ 19 (1,228 ครั้ง) 

 3) สถิติบริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 
- บริการตอบค าถามท่ัวไป (General Service)   จ านวน  984 ครั้ง 
- บริการช่วยการค้นคว้า  (Information Retrieval)  จ านวน    66 ครั้ง 
- บริการสืบค้นสารสนเทศ  (Reference Service)   จ านวน    62 ครั้ง 

4) สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน จ านวน 6 คณะ รวม 138 คน 
- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 35 คน 
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ านวน 11 คน 
- The German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy 

and Good Governance (CPG) จ านวน 22 คน 
- สมาคมสิทธิมนุษยชนศึกษาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (The China Society 

for Human Rights Studies (CSHRS)) จ านวน 11 คน 
- Group Conference for Human Rights Libraries in South and 

Southeast Asia Organized by Raoul Wallenberg Institute of Humanitarian Law จ านวน 41 คน 
- พนักงานเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 18 คน 
5) การบรรยายแนะน าศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน จ านวน 3 คณะ รวม 161 คน 

- แนะน าศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ให้กับคณะยุวชนประชาธิปไตยเครือข่าย     
แห่งรัฐสภา จ านวน 60 คน 

- บรรยายการบริหารจัดการงานศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ความก้าวหน้าใน    
การพัฒนา และการด าเนินงานในอนาคตของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการ       
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการประชุม Human Rights Libraries in South and Southeast Asia 
Organized by Raoul Wallenberg Institute of Humanitarian Law ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม 
กรุงเทพฯ 



- แนะน าศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนให้กับโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริม           
สิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ณ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
จ านวน 60 คน 

6) ให้บริการผ่านเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 
- มีผู้เข้าชมผ่านเว็บไซต์ (http://library.nhrc.or.th) เป็นจ านวนทั้งสิ้น 129,239 

ครั้ง เดือนที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด คือ เดือนมีนาคม 2558 
- มีผู้สมัครสมาชิกรับข่าวสารศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนผ่าน Facebook 

(www.facebook.com\NHRC.library) จ านวน 817 คน 
 

 

 
 

 


