
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ห้องสมุดเฉพาะด้าน
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
โดยมุ่งเน้นการให้บริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดให้มีบริการต่าง ๆ 
ดังนี้ บริการยืม–คืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการสืบค้นสารสนเทศผ่านออนไลน์ บริการแหล่งสารสนเทศ 
ด้านสิทธิมนุษยชน บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้าสารสนเทศ บริการสอนการใช้และการเรียนรู้
สารสนเทศ บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการพ้ืนที่นั่งอ่านและการค้นคว้า บริการอินเทอร์เน็ตและมัลติมีเดีย 
และบริการน าชมศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 

ในปั จ จุ บั นศู นย์ ส า รสน เทศสิ ทธิ มนุ ษยชน 
มีทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชน 
จ านวนทั้งสิ้น 12,211 รายการ ประกอบด้วย หนังสือ
ทั่วไป หนังสืออ้างอิง รายงานประจ าปี จ านวน 9,122 
รายการ รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ จ านวน 838 
รายการ วารสารและนิตยสาร จ านวน 90 ชื่อเรื่อง สารคดี
และภาพยนตร์ จ านวน 360 รายการ และสิ่งพิมพ์
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 
1,801 รายการ โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นสารสนเทศ
ได้ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนที่     
URL: http://library.nhrc.or.th และสามารถดาวน์โหลด
สิ่งพิมพ์ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (e-Book) ได้โดยไม่ต้อง
สมัครสมาชิกและไม่เสียค่าใช้บริการ รวมทั ้งได้จัดท าจดหมายข่าวศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน           
ราย 2 เดือน ที่รวบรวมเนื้อหาความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนสามารถติดตามเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊กแฟนเพจศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 

(www.facebook.com\NHRC.library) ได้เพ่ือความรวดเร็ว
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการแบ่งปันและกระจายข่าวสารความรู้ 
และกิจกรรมของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนซึ่งปัจจุบันมี
สมาชิ กติ ดตามข่ าวสารจ านวนทั้ งสิ้ น  922  คน ทั้ งนี้             
ในภาพรวมมีผู้ เข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศ    
สิทธิมนุษยชน จ านวนทั้งสิ้น 2,073,451 ครั้ง เฉลี่ยมีผู้เข้าใช้
บริการที่ 6,689 ครั้ง/วัน 
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นอกจากนั้น ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนได้พัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม/เครือข่าย/โครงการต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย การเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือสารนิเทศด้านกฎหมายและการเมือง
การปกครอง (Thai Law Politics) การเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ 
(Thai Digital Collection) โครงการภายใต้การพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการห้องสมุดและ 
ศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน กับ Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and 
Humanitarian Law (RWI)  

ในปีงบประมาณ 2559 ได้ด าเนินการปรับปรุงสถานที่ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ณ ทิศใต้ ชั้น 7 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยได้จัดแบ่งพ้ืนที่ให้บริการ ประกอบด้วย พ้ืนที่บริการสืบค้น
สารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต พ้ืนที่บริการมัลติมีเดีย พ้ืนที่นั่งอ่านและการค้นคว้าแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว  
เป็นต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือให้บริการคาดว่าจะ
สามารถเปิดให้บริการเป็นทางการได้ในปีงบประมาณ 2560 

สถิติการให้บริการของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน  

ในปีงบประมาณ 2559 มีผู้เข้ามาใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น 2,385 คน 
จ าแนกเป็น บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร้อยละ 74 (1,765 คน) และบุคคล
ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 11 (251 คน) เฉลี่ยมีผู้เข้าใช้บริการที่ 10 คน/วัน มีการยืมทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 
5,004 รายการ ให้บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า จ านวน 696 ครั้ง 
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สถิติการจัดกิจกรรมและการอบรมของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 
ในปีงบประมาณ 2559 ศ ูนย ์สารสนเทศสิทธ ิมน ุษยชนได้จัดกิจกรรมการบรรยายแนะน า 

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน เกมสิทธิมนุษยชน การน าชมศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน และจัดการอบรมให้
ความรู้แก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสนับสนุนให้สามารถใช้งานศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีแผนในการด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี ประกอบด้วย 

1) การบรรยายแนะน าศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน จ านวน 7 หน่วยงาน/โครงการ ดังนี้ 
o คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ จ านวน 80 คน 
o มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ณ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ จ านวน 90 คน  
o โครงการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน (ภาคเหนือ) ณ โรงแรมคุ้มภูค า 

จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 60 คน 
o โครงการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน (ภาคกลาง) โรงแรมการ์เด้น 

คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี จ านวน 80 คน 
o คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ านวน 24 คน 
o โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนระดับอุดมศึกษา ภาคเหนือ ณ โรงแรม       

ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท (สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
o โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนระดับอุดมศึกษา ภาคกลาง ณ โรงแรม

รอยัลพลาคลิฟ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 

2) การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนะน า     
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนและเกมสิทธิมนุษยชน จ านวน   
6 กิจกรรม ดังนี้ 

o งานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม 
ประจ าปี 2558 ณ ห้องแกรนด์ A-B ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล    
แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

o งานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2559 ณ ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร
รัฐประศาสนภักดี 

o เวที กสม. พบประชาชน (ภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือ) ณ โรงแรมโฆษะ จ. ขอนแก่น 

o เวที  กสม. พบประชาชน (ภาคเหนือ)       
ณ โรงแรมดวงตะวัน จ. เชียงใหม่ 
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o เวที กสม.พบประชาชน (ภาคกลาง) ณ โรงแรมอิมพีเรียล พัทยา จ.ชลบุรี 
o เวที กสม.พบประชาชน (ภาคใต้) ณ โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก โฮเต็ล หาดใหญ่ จ. สงขลา 

3) การน าชมศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน จ านวน 2 คณะ จ านวน 17 คน ดังนี้ 
o สมาคมพัฒนาทวาย จ านวน 4 คน  
o คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี จ านวน 13 คน 

4) การจัดอบรม จ านวน 4 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวนรวม 227 คน ดังนี้ 
o หลักสูตรส่งเสริมการใช้บริการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร และ       

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ส านักงาน กสม. ณ ห้องประชุม 606 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ จ านวน 2 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 23 คน  

o หลักสูตรการสืบค้นกฤตภาคข่าวออนไลน์ (iQNewsClip) ณ ห้องประชุม 606 ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 2 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 37 คน 

o หลักสูตรการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัยของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (ThaiLIS) ณ ห้องประชุม 606 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ จ านวน 2 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 40 คน 

o หลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีผู้ เข้ารับ         
การอบรม จ านวน 127 คน 


