
 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้จัดตั้งศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน 
ห้องสมุดเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนแห่งแรกของประเทศไทย  เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมควำมรู้และข้อมูล 
ด้ำนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยและต่ำงประเทศ โดยเฉพำะกำรสื่อสำรเกี่ยวกับสถำนกำรณ์  
ด้ำนสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งกำรน ำเสนอผลงำนส ำคัญของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
ต่อสำธำรณชนอย่ำงถูกต้องและท่ัวถึง ที่เปิดให้บริกำรแก่ประชำชนทุกเพศ ทุกวัย ให้สำมำรถมำใช้บริกำรศึกษำ
ควำมรู้ สืบค้นข้อมูลควำมรู้ต่ำง ๆ ได้โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย เพ่ือจะส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนสิทธิมนุษยชน
ให้กับคนไทยได้มำกขึ้น และน ำข้อมูลควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องในกำรปฏิบัติตน ปกป้องสิทธิ ตลอดจน
ช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม เพ่ือให้เรำอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสันติสุข และเกิดควำมเท่ำเทียมกันอย่ำง
แท้จริง เพรำะเรำเชื่อว่ำควำมรู้เป็นพลังส ำคัญท่ีจะช่วยปกป้องสิทธิมนุษยชน  

 ภำยในศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน ได้จัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้เอ้ืออ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้มำ
ใช้บริกำรในทุก ๆ ด้ำน ทั้งด้ำนกำรสืบค้นข้อมูล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้สำมำรถสืบค้นสำรสนเทศจำก
อินเทอร์เน็ตได้ หรือผู้ที่ต้องกำรค ำแนะน ำด้ำนสิทธิมนุษยชนก็มีเจ้ำหน้ำที่คอยให้ค ำปรึกษำ นอกจำกนี้เพ่ือตอบ
โจทย์ยุคดิจิทัล และนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 จึงได้เปิดให้บริกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ซึ่งมีทั้งเว็บไซต์ ไลน์ ยูทูป 
และเฟสบุ๊ค ในกำรกระจำยองค์ควำมรู้ด้ำนสิทธิ
มนุษยชนที่เป็นประโยชน์ให้ประชำชนเกิดกำรเรียนรู้
ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วไม่มีข้อจ ำกัดด้ำนกำรเข้ำถึง 
และสำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
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ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
 ศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชนได้พัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ โดยกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกสมำคม/เครือข่ำย/โครงกำรต่ำง ๆ เช่น  

- สมำคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ์  สมเด็ จพระเทพรัตนสุดำฯ  
สยำมบรมรำชกุมำรี  

- เครือข่ำยควำมร่วมมือสำรนิเทศด้ำนกฎหมำยและกำรเมืองกำรปกครอง (Thai Law Politics)  
- โครงกำรจัดเก็บเอกสำรฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) โครงกำร

ภำยใต้กำรพัฒนำเครือข่ำยระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  
- คว ำมร่ ว มมื อด้ ำ นกำ รบริ ห ำ ร จั ด ก ำ รห้ อ ง สมุ ด และศู น ย์ ข้ อ มู ล ขอ งหน่ ว ย ง ำน 

ด้ำนสิทธิมนุษยชน กับ Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) 
- โครงกำรระบบสื่อสำระออนไลน์เพ่ือกำรเรียนรู้ทำงไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558  
 

รางวัล 
 สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี ได้ยกย่องเชิดชูและประกำศเกียรติคุณให้ “ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ” เป็นผู้มีอุป
กำรคุณต่อวงกำรห้องสมุดและกำรศึกษำวิชำบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ ประจ ำปี 2560  
โดยพิจำรณำคัดเลือกจำกหน่วยงำนที่ริเริ่ม ก่อตั้ง สนับสนุนกำรพัฒนำห้องสมุดให้ได้มำตรฐำนคุณภำพของ
สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ให้กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง มีผลงำนโดดเด่นเป็นที่
ประจักษ์ และติดตำมดูแลให้ก้ำวหน้ำสม่ ำเสมอไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 
 ทั้งนี้ นำงภิรมย์ ศรีประเสริฐ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้เข้ำรับรำงวัล
ดังกล่ำว เมื่อวันพุธที่ 28 มีนำคม 2561 โดยมีนำยวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม  
เป็นประธำน มอบรำงวัล ณ โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 
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ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 

 ปัจจุบันศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชนมีทรัพยำกรสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับด้ำนสิทธิมนุษยชน 
ประกอบด้วย หนังสือทั่วไป หนังสืออ้ำงอิง รำยงำนประจ ำปี รำยงำนกำรวิจัยและวิทยำนิพนธ์ สำรคดีและ
ภำพยนตร์ วำรสำรและนิตยสำร และสิ่งพิมพ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ จ ำนวนทั้งสิ้น 
13,364 รำยกำร โดยผู้ใช้บริกำรสำมำรถสืบค้นสำรสนเทศได้ผ่ำนทำงเว็บไซต์ ทั้งนี้ สถิติในภำพรวมของ 
ศูนยส์ำรสนเทศสิทธิมนุษยชน รำยละเอียดดังนี้ 

- มีผู้เข้ำใช้บริกำร รวมทั้งสิ้น 4,343 คน จ ำแนกเป็น บุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ร้อยละ 65 (2,820 คน) บุคคลทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 24 (1,051 คน)  และ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติและผู้บริหำร ร้อยละ 10 (418 คน) เฉลี่ยมีผู้เข้ำใช้บริกำร 18 คน/วัน  

- มีกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ จ ำนวน 8,430 รำยกำร และให้บริกำรตอบค ำถำมและ 
ช่วยกำรค้นคว้ำ จ ำนวน 1,090 ครั้ง  

- มีผู้เข้ำใช้บริกำรผ่ำนเว็บไซต์ศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน จ ำนวนทั้งสิ้น 1,765,738 ครั้ง  
เฉลี่ยมีผู้เข้ำใช้บริกำรที่ 4,838 ครั้ง/วัน 

- มี สมำชิ กติ ดต ำมข่ ำ วส ำร ผ่ ำน เฟซบุ๊ ก แฟน เพจศู นย์ ส ำ รสน เทศสิ ทธิ มนุ ษยช น 
(www.facebook.com/Nhrclibrary) จ ำนวนทั้งสิ้น 1,285 คน 
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นอกจำกนั้น ศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชนยังได้มีกำรจัดกิจกรรมกำรอบรม และกำรบรรยำย
แนะน ำศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย 

1) การจัดอบรม จ ำนวน 3 หลักสูตร จ ำนวน 84 คน ดังนี้  
- อบรมทักษะกำรใช้สำรสนเทศสิทธิมนุษยชนและกำรพัฒนำสื่อสิ่งพิมพ์ในกำรเผยแพร่ควำมรู้

ด้ำนสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนระดับภำคและ
ศูนย์ประสำนงำนสิทธิมนุษยชนจังหวัดชำยแดนภำคใต้เพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือในกำรใช้สำรสนเทศ จ ำนวน 3 คน 
เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2561 ณ ศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  

- อบรมกำรใช้บริกำรศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชนและทักษะกำรใช้สำรสนเทศ  
ในกำรอบรมหลักสูตรเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนสิทธิมนุษยชน รุ่นที่ 2 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ จ ำนวน 16 คน เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2561 ณ โรงแรมบัดดี้โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี 

- อบรมกำรเขียนอ้ำงอิงทำงวิชำกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
จ ำนวน 65 คน เมื่อวันที่ 6 กันยำยน 2561 ณ ห้องเสวนำ ชั้น 6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ 

2) การจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “รู้เขา รู้เรา สู่การพัฒนาห้องสมุดอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่  
8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องเสวนำ ชั้น 6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เพ่ือส่งเสริมควำมร่วมมือ
ระหว่ำงห้องสมุดและหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรบริกำรสำรสนเทศด้ำนสิทธิมนุษยชน และเพ่ือแนะน ำ/
ส่งเสริมกำรใช้บริกำรศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ให้เป็นที่
รู้จัก มีผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำวิชำกำร จ ำนวน 110 คน จำก 54 หน่วยงำน 
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3) การบรรยายและแนะน าศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน จ ำนวน 8 คณะ จ ำนวน 54 คน ดังนี้ 
o ประธำนสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติประเทศมัลดีฟส์ (Ms. Aminath Eenas) และ

เจ้ำหน้ำที่ (The Human Rights Commission of the Maldives) จ ำนวน 2 คน 
o คณะเจ้ำหน้ำที่รัฐบำลประเทศบังคลำเทศ (The National Academy for Planning and 

Development, Government of Bangladesh) ศึกษำดูงำนตำมโครงกำร International Center for 
Development Communication (ICDC) จัดโดย ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
จ ำนวน 13 คน 

o เจ้ำหน้ำที่ห้องสมุดสถำบันกำรต่ำงประเทศเทวะวงศ์วโรปกำร กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
จ ำนวน 1 คน 

o เจ้ำหน้ำที่หอสมุดป๋วย อ๊ึงภำกรณ์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จ ำนวน 2 คน 
o Mr. Clifton John Cortez, Sexual Orientation and Gender Identity (SOGI) 

Global Advisor, The World Bank ธนำคำรโลกส ำนักงำนใหญ่ และคณะ จ ำนวน 4 คน 
o ภำคีเครือข่ำยขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย ผู้แทนจำก United 

Nations Development Programme: UNDP  และรองประธำนสมำคมเครือข่ำยโกลบอลคอมแพ๊ค (คุณ
สุนันทำ เตียสุวรรณ์ ประธำนกรรมกำรบริหำรกลุ่มบริษัท แพรนด้ำ จิวเวลรี่ จ ำกัด (มหำชน)) จ ำนวน 3 คน 

o กลุ่มบรรณำรักษ์ผู้เข้ำร่วมงำนสัมมนำ เรื่อง "รู้เขำ รู้เรำ สู่กำรพัฒนำห้องสมุดอย่ำงยั่งยืน" 
จ ำนวน 21 คน 

o กลุ่มข้ำรำชกำรในโครงกำรพัฒนำนักบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (มปร.) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ส ำนักงำน ก.พ.ร.) จ ำนวน 8 คน 

 

 



6 
 

 

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน เปิดให้บริกำรตำมวันและเวลำรำชกำร วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 
8.30 – 16.30 น. และสำมำรถใช้บริกำรออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่ำนช่องทำงดังนี้  

Website: http://library.nhrc.or.th 
Facebook: www.facebook.com/Nhrclibrary 
Youtube: www.youtube.com/LibraryNhrct 
Line:  @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 

 

 
 


