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ค าแปลเนื้อความเป็นภาษาไทยจากต้นฉบับปฏิญญาภาษาอังกฤษ 

 
 

ค ำน ำ 

กำรประชุมสภำระดับโลกด้ำนแหล่งทรัพยำกรกำรศึกษำแบบเปดิ (Open Educational Resource: OER) ณ กรุงปำรสี 
ระหว่ำงวันท่ี ๒๐-๒๒ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ได้ให้ความส าคญัในกรอบการตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึง 

ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน (บทที่ ๒๖.๑) ซึ่งระบุวำ่ ทุกคนมีสิทธิในกำรศึกษำ   

และ 

ข้อตกลงระหว่ำงประเทศเกีย่วกับ เศรษฐกิจ และ สิทธ์ิทำงสังคมและวัฒนธรรม (บทที่ ๑๓.๑) ซึ่งตระหนักถึง "สิทธิ 

ของทุกคนในกำรศึกษำ          

และ 

อนุสัญญำเบิร์น พศ. ๒๕๑๔ เพื่อกำรคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม และสนธสิัญญำลิขสิทธิ์ขององค์กรทรัพย์สิน
ทำงปัญญำโลก (WIPO) พศ. ๒๕๓๙ 

และ 

ปฏิญญำสหสัวรรษ และกรอบกำรตกลงดำกำร์ พศ. ๒๕๔๓ วำ่ด้วยกำรด ำเนินกำรร่วมกันในระดับสำกลเพื่อให้
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนอย่ำงมีคณุภำพแก่ เด็ก เยำวชน และผู้ใหญ่ทุกๆคน 

และ 

กำรประชุมสุดยอดระดับโลก พศ. ๒๕๔๖ ว่ำด้วย สังคมสำรสนเทศ, กำรประกำศหลักด ำเนินกำร เพื่อสร้ำงสังคมที่มี
ประชำกรเป็นศูนย์กลำงเพื่อกำรมุง่พัฒนำให้เกิดสังคมสำรสนเทศ ที่ทุกคนสำมำรถสร้ำง เข้ำถึง ใช้ และแบ่งปัน
สำรสนเทศตลอดจนองค์ควำมรู ้

และ 

ค ำแนะน ำจำกองค์กำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ (UNESCO) พศ. ๒๕๔๖ เกี่ยวกับกำร
ส่งเสริม และกำรใช้งำน ภำษำที่หลำกหลำย และกำรเข้ำถึงโลกเทคโนโลยสีำรสนเทศ  

 



และ 

อนุสัญญำองค์กำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ (UNESCO) พศ. ๒๕๔๘ ว่ำด้วยกำร
คุ้มครองและส่งเสริมควำมหลำกหลำยของกำรแสดงออกทำงวัฒนธรรม ซึ่งระบุถึง  ควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงกำร
แสดงออกทำงวัฒนธรรมที่หลำกหลำยและบริบรูณจ์ำกท่ัวทุกมุมโลก ตลอดจนกำรเข้ำถึงวัฒนธรรมที่เป็นเครื่องมือ
ต่ำงๆในกำรแสดงออก เป็นองค์ประกอบท่ีส ำคญัในกำรเพิม่ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและส่งเสริมควำมเข้ำใจ
ซึ่งกันและกัน 

และ 

อนุสัญญำว่ำด้วยสิทธิของผู้มีควำมพิกำร พศ. ๒๕๔๙  (มำตรำ ๒๔) ซึ่งตระหนักถึงสิทธิทำงกำรศึกษำของผู้มีควำม
พิกำรทั้งหลำย  

และ 

ประกำศจำกกำรประชุมนำนำชำตคิรั้งท่ี ๖ ด้ำนกำรศึกษำของผู้ใหญ่ (Conference on Adult Education: 
CONFINTEA) ซึ่งได้เน้นในประเดน็พ้ืนฐำนของกำรเรียนรู้และกำรศกึษำของผู้ใหญ่  

โดยได้มีการเน้นว่า ค ำศัพท์เฉพำะที่ใช้อ้ำงอิงถึงแหล่งทรัพยำกรกำรศึกษำแบบเปดิ ซึ่งในภำษำอังกฤษคือ Open 
Educational Resource: OER นั้นไดร้ับกำรนิยำมขึ้นในกำรอภปิรำยขององค์กำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชำชำติ (UNESCO) ด้ำนบทเรียนแบบเปดิ (Open Courseware) และให้ค ำนิยำมไว้ว่ำคือ สื่อกำรเรียนกำรสอน สื่อ
กำรเรยีนรู้ สื่องำนวิจัย ในรูปแบบดิจิตอลหรือไม่ก็ตำม ที่อยู่ในสำธำรณะสมบตัิ (public domain) หรือไดร้ับกำรเผยแพร่ด้วย
ใบอนุญำตแบบเปดิที่อนุญำตใหส้ำมำรถเข้ำถึง ใช้งำน ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง และเผยแพรโ่ดยปรำศจำกค่ำใช้จ่ำยไดโ้ดยบคุคล
ใดๆโดยไมม่ีกำรก ำหนดข้อบังคับใดๆ โดยกำรอนญุำตแบบเปิดนี้อยูภ่ำยใต้กรอบของสิทธิในทรัพยส์ินทำงปัญญำที่ได้ก ำหนดไว้
โดยอนุสญัญำระหว่ำงประเทศท่ีเกีย่วข้อง และควำมเคำรพต่อผู้ทีเ่ปน็เจ้ำของผลงำนนั้นๆ 

โดยได้มีการอ้างอิงถึง ปฏิญญำ ประกำศ และแนวทำงปฎิบัติ เกีย่วกับแหล่งทรัพยำกรทำงกำรศึกษำแบบเปิด ที่มีอยู่ก่อนหน้ำ 
อำทิ ปฏิญญำเคปทำวนด์้ำนแหลง่ทรัพยำกรกำรศึกษำแบบเปิด พ.ศ. ๒๕๕๐ ปฏญิญำดำกำรด์้ำนแหล่งทรัพยำกรกำรศึกษำ
แบบเปิด พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ประกำศของเครือจักรภพด้ำนกำรเรยีนรู้และอนุสญัญำองค์กำรศกึษำ วิทยำศำสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ (UNESCO) เกี่ยวกับแนวปฎิบัติของกำรใช้แหล่งทรัพยำกรกำรศึกษำแบบเปิดในระดับอุดมศึกษำ 

โดยได้ตั้งข้อสังเกตว่า แหล่งข้อมูลทำงกำรศึกษำแบบเปิด (Open Educational Resources: OER) ส่งเสริมจุดมุ่งหมำยของ
ข้อกล่ำวทีย่กมำในข้ำงต้นในทุกข้อ 

โดยได้แนะน า ใหแ้ต่ละประเทศรัฐภำยในอ ำนำจและขอบเขตของตนเองว่ำ 

ก. ส่งเสริมความตระหนักและการใช้แหล่งข้อมูลทางการศึกษาแบบเปดิ (Open Educational Resources: OER) 

ส่งเสริมและใช้ OER เพื่อขยำยกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในทุกระดับทัง้อย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ในมุมมองของ
กำรเรยีนรู้ตลอดชีวิต อันจะน ำไปสู่กำรยอมรับของสังคม ควำมเท่ำเทียมทำงเพศและผู้ด้อยโอกำศทำงกำรศึกษำ โดยกำร
พัฒนำท้ังในส่วนของกำรจัดกำรคำ่ใช้จ่ำยที่มีประสิทธิภำพ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกคุณภำพของกำรเรียนกำรสอนทีม่ำ
จำก OER   

ข. อ านวยความสะดวกสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ ต่อการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร (ไอซีที) 

ลดช่องว่ำงทำงดิจิตอลโดยกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีเพียงพอ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเชื่อมต่ออินเตอร์เนต็ควำมเร็ว
สูง (บรอดแบนด์) ในรำคำที่ไม่แพงทีป่ระชำชนสำมำรถจ่ำยได้ กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือให้แพร่หลำย  



และกำรจ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำที่เช่ือถือได้ รวมถึงกำรพัฒนำกำรเรยีนรูด้้วยสื่อและสำรสนเทศ ตลอดจนสนับสนุนกำรพัฒนำ
และกำรใช้ OER ในรูปแบบมำตรฐำนเปิดแบบดจิิตอล 

ค. เสรมิสร้างการพัฒนากลยุทธ์และนโยบายแหล่งข้อมูลทางการศึกษาแบบเปิด (Open Educational Resources: OER) 

ส่งเสริมกำรพัฒนำของนโยบำยที่เฉพำะเจำะจงส ำหรบักำรผลติและกำรใช้ OER ด้วยกลยุทธ์ที่หลำกหลำยเพื่อยกระดบั
กำรศึกษำ 

ง. ส่งเสริมความเข้าใจและการใช้กรอบการออกใบอนุญาตแบบเปดิ 

อ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรน ำสื่อกำรเรียนกำรสอนมำใช้ซ้ ำ มำปรับปรุง มำผสมผสำน มำเผยแพร่ต่อ ไม่ว่ำจะใน
ประเทศใดในโลก ผ่ำนใบอนุญำตแบบเปิดภำยใต้กรอบก ำหนดใดๆที่อนุญำตให้มีกำรน ำสื่อกำรเรียนกำรสอนไปใช้ได้ใน
รูปแบบต่ำงๆในขณะที่ยังให้ควำมเคำรพต่อสิทธิของเจ้ำของลิขสิทธ์ิของสื่อกำรเรียนกำรสอนนั้นๆ 

จ. สนับสนุนการสร้างความสามารถในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสื่อการเรียนรู้ที่มีคณุภาพ 

ให้กำรส่งเสริมสถำบันกำรศึกษำและให้กำรอบรมคณำจำรย์และบุคลำกรตำ่งๆ เพื่อให้สำมำรถผลติและแบ่งปันสื่อกำร
เรียนกำรสอนคณุภำพสูงและเพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกำรกำรศกึษำต่ำงๆได้ โดยให้ค ำนึงถึงทุกควำมต้องกำรที่
หลำกหลำยของผู้เรียน ส่งเสริมกำรประกันคณุภำพและกำรทบทวน OER และส่งเสริมให้เกดิกำรพัฒนำกลไกในกำร
ประเมินและรับรองผลกำรเรียนรูท้ี่ประสบควำมส ำเร็จผ่ำน OER 

ฉ. ส่งเสริมพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ส าหรบัแหล่งข้อมูลทางการศึกษาแบบเปิด (Open Educational Resources: OER) 

ใช้ประโยชน์จำกกำรพัฒนำของเทคโนโลยีเพื่อสร้ำงโอกำสส ำหรับกำรแบ่งปันสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ไดเ้ผยแพรภ่ำยใต้
ใบอนุญำตแบบเปดิ เพื่อให้กระจำยผ่ำนสื่อกลำงที่หลำกหลำยอันจะท ำให้เกิดควำมยั่งยืนด้วยกำรเป็นหุ้นส่วนทำง
ยุทธศำสตร์ระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ ภำคอุตสำหกรรม ห้องสมดุ และองค์กรด้ำนโทรคมนำคมต่ำงๆ 

ช. สนับสนุนการพัฒนาและการปรับปรุงของแหล่งข้อมูลทางการศึกษาแบบเปิด (Open Educational Resources: OER) 
ให้เกิดความหลากหลายของภาษาและบริบททางวัฒนธรรม 

ให้ควำมส ำคญักับกำรผลติและกำรใช้ OER ในภำษำท้องถิ่นและบรบิททำงวัฒนธรรมที่หลำกหลำยเพื่อให้แน่ใจว่ำสื่อกำร
เรียนกำรสอนนั้นมีควำมต้องกำรใช้ที่เกี่ยวข้องและเข้ำถึงสื่อได้ง่ำย องค์กรระหว่ำงรัฐบำลควรส่งเสรมิให้มีกำรแบ่งปัน 
OER ข้ำมภำษำและวัฒนธรรม โดยคงไว้ซึ่งกำรเคำรพต่อองค์ควำมรูข้องชนพ้ืนเมืองและสิทธิต่ำงๆของพวกเขำเหล่ำนั้น 

ซ. ส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูลทางการศึกษาแบบเปิด (Open Educational Resources: OER) 

ส่งเสริมกำรวิจยัเกี่ยวกับกำรพัฒนำ กำรใช้ และกำรประเมินผลและกำรปรับปรุง OER เช่นเดียวกับโอกำสและควำมท้ำ
ทำยท่ี OER นั้นมี รวมถึงผลกระทบที่มตี่อคุณภำพและกำรจดักำรค่ำใช้จ่ำยที่มีประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอน
เพื่อท่ีจะเสริมสร้ำงหลักฐำนส ำหรบักำรลงทุนด้ำน OER จำกภำครัฐ 

ฌ. อ านวยความสะดวกในการสืบค้น การน ามาใช้งาน และการแบง่ปัน แหล่งข้อมูลทางการศึกษาแบบเปิด (Open 
Educational Resources: OER) 

สนับสนุนกำรพัฒนำเครื่องมือท่ีใช้งำนง่ำยในกำรค้นหำและเรยีกใช้ OER ที่เฉพำะเจำะจงตำมควำมตอ้งกำรเฉพำะ น ำ
มำตรฐำนเปิดที่เหมำะสมมำปรับปรุงใช้เพื่อให้แน่ใจในกำรท ำงำนร่วมกัน (interoperability) และเพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกกำรใช้ OER ผ่ำนสื่อกลำงที่หลำกหลำย 

ญ. ส่งเสริมใบอนุญาตแบบเปิดส าหรบัสื่อในการศึกษาที่ผลิตด้วยงบประมาณจากภาครัฐ (public funds) 



รัฐบำลและผู้มีอ ำนำจสำมำรถสร้ำงผลประโยชน์อย่ำงอเนกอนันตส์ ำหรับพลเมืองของตน โดยกำรให้ควำมมั่นใจว่ำสื่อกำร
เรียนกำรสอนที่ผลิตด้วยงบประมำณจำกภำครัฐนั้นจะสำมำรถเผยแพร่ภำยใต้ใบอนุญำตแบบเปดิต่ำงๆ (ด้วยข้อจ ำกัดที่
จ ำเป็น ถ้ำมี) เพื่อประโยชน์สูงสดุของกำรลงทุน 

๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

หมายเหตุผู้แปล ค าแปลศัพท์เฉพาะที่ใช้ในเอกสารนี ้
 Open Educational Resource: OER = แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (OER) 
 Open License = ใบอนุญำตแบบเปิด 

 


