
Australian Early Development Census (AEDC)
Frequently asked questions for families

การส�ารวจส�ามะโนประชากรวัยเริม่พัฒนาของออสเตรเลยี
ค�าถามทีถ่ามบอ่ยส�าหรบัครอบครวั
การส�ารวจส�ามะโนประชากรวัยเริม่พัฒนาของ
ออสเตรเลยีคืออะไร (Australian Early Development 
Census (AEDC))?

AEDC เป็นการวัดตามจ�านวนประชากรว่า เด็ก ๆ ในออสเตรเลียมี
พัฒนาการอยา่งไรเมื่อเริ่มเข้าโรงเรียน   ครูเป็นผู้กรอกเครื่องมือวิจัย 
เครื่องมือ (Instrument) ชุดออสเตรเลียส�าหรับวัยเริ่มพัฒนาของเด็ก
ทุกคนในชั้นเรียน Instrument นี้วัดสิ่งส�าคัญห้าอยา่งของพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย:

 ∙ สุขภาพทางรา่งกายและความเป็นอยูท่ี่ดี

 ∙ ความสามารถทางสังคม

 ∙ วุฒิภาวะทางอารมณ์

 ∙ ภาษาและทักษะทางปัญญา (ตามมาตรฐานโรงเรียน)

 ∙ ทักษะการสื่อสารและความรู้ท่ัวไป

ประเด็นเหล่านี้เชื่อมโยงอยา่งใกล้ชิดกับการบง่บอกถึงสุขภาพ  
การศึกษาและผลลัพธ์ทางสังคมของผู้ใหญ่

รัฐบาลออสเตรเลียรับรองว่า  AEDC เป็นการวัดความเจริญก้าวหน้า
ระดับชาติของพัฒนาการเด็กปฐมวัยในออสเตรเลีย 

ใครเป็นผูร้บัผดิชอบ AEDC ?

 รัฐบาลออสเตรเลียและรัฐบาลของรัฐและของแคว้นท�างานรว่มกับ
องค์กรต่าง ๆ เพื่อเสนอผลงานของ AEDC ศูนย์วิจัยสังคม (Social 
Research Centre) ท่ีเมลเบิร์นเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูล AEDC

ท�าไมจึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูล AEDC ?

คุณค่าของ AEDC คือชว่ยจัดหาข้อมูลให้แก่โรงเรียน  ชุมชนและ
รัฐบาล   ข้อมูลนี้ชว่ยระบุบริการท่ีจ�าเป็น ทรัพยากรและความ
สนับสนุนส�าหรับเด็ก ๆ และครอบครัว  เพื่อชว่ยก�าหนดอนาคตและ
ความเป็นอยูท่ี่ดีของเด็กๆ ในออสเตรเลีย

AEDC ยังสามารถใช้ติดตามดูการเปล่ียนแปลงพัฒนาการของเด็ก
ในชุมชนเมื่อเวลาผา่นไป เพื่อเข้าใจว่าสถานการณ์ท้องถ่ินอาจ
เปล่ียนแปลงเพื่อการปรับปรุงโอกาสในชีวิตของเด็กให้ดีขึ้น

ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล AEDC อยา่งไร?

ครูจัดท�าเครื่องมือ (Instrument) (คล้ายกับแบบสอบถาม) พัฒนาการ
วัยเริ่มต้นชุดออสเตรเลียส�าหรับเด็กในปีแรกท่ีไปโรงเรียนเต็มเวลา
โดยใช้ระบบกรอกข้อมูลท่ีปลอดภัย  Instrument จัดท�าตามความ
รู้ของครูและการสังเกตเด็กในชั้นเรียน  เด็กไมจ่�าเป็นต้องอยูด้่วย
ในขณะท่ีครูจัดท�า Instrument   โรงเรียนได้รับทุนในการท�างานนี้
ของครู – ครูใช้เวลาประมาณ 20 นาทีต่อนักเรียนหนึ่งคนในการท�า 
Instrument แต่ละชุด

ขอแนะน�าว่าในการท�า Instrument ส�าหรับเด็กอะบอริจินัลหรือ
ทอร์เรสสเตรทไอส์แลนเดอร์  ครูควรปรึกษากับท่ีปรึกษาทาง 
วัฒนธรรมอะบอริจินัลหรือทอร์เรสสเตรทไอส์แลนเดอร์ ถ้าท�าได้   
ท่ีปรึกษาทางวัฒนธรรมอะบอริจินัลหรือทอร์เรสสเตรทไอส์แลน 
เดอร์จะชว่ยให้ความรู้ทางวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ และจะเป็นผู้ท่ี
ชว่ยเหลือครูในการท�าเครื่องมือ เพราะพวกเขามีความเข้าใจเฉพาะ
ตัวเก่ียวกับวิธีการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กอะบอริจินัลหรือ
ทอร์เรสสเตรทไอส์แลนเดอร์    

ครูจะต้องจัดท�า AEDC ส�าหรบับุตรของข้าพเจ้าไหม?

AEDC เป็นส�ามะโนประชากรท่ีส�าคัญและเสร็จบริบูรณ์ในระดับ
ประเทศของพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในปี 2018 มีการรวบรวมข้อมูล
จากเด็กจ�านวน  309, 000 คนในปีแรกท่ีไปโรงเรียน  เมื่อด�าเนินการ
เสร็จบริบูรณ์แล้ว AEDC จะให้ข้อมูลแก่ชุมชน บิดามารดา   
โรงเรียนและรัฐบาลเก่ียวกับบริการท่ีจัดอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ทรัพยากรและความสนับสนุนท่ีเด็กต้องการ 

ผลงานของ AEDC ก�าลังก�าหนดรูปแบบการออกแบบและการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมและนโยบายส�าหรับเด็กปฐมวัย ด้วยจุดมุง่หมาย
ท่ีให้แนใ่จว่าเด็ก ๆ จะได้รับสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย  ได้รับการเล้ียง
ดูและการเรียนรู้ท่ีพวกเขาสามารถเติบโตและเจริญก้าวหน้า   
เรารู้ดีว่าการลงทุนในทรัพยากรท่ีสนับสนุนเด็กในปีเริ่มต้นของชีวิต
จะเกิดผลประโยชน์ระยะยาวแก่พวกเขาและแก่ชุมชนท้ังหมด  AEDC 
เป็นการอาสาสมัคร  ไมใ่ชก่ารทดสอบและบุตรของท่านไมจ่�าเป็นต้อง
อยูด้่วย    ครูท�า Instrument  ให้เสร็จบริบูรณ์โดยใช้การสังเกตและ
จัดผลลัพธ์รวมกลุ่มเข้าด้วยกัน  เพื่อรักษาความเป็นสว่นตัวของเด็ก 
ของครูและของโรงเรียน   บุตรของท่านจะไมถู่กระบุตัวในข้อมูลและ
รายงาน

ก่อนท่ีจะเริ่มต้นการเก็บรวบรวมข้อมูล AEDC แต่ละครั้ง  บิดามารดา/
ผู้ดูแลจะได้รับจดหมายแจ้งว่าโรงเรียนของบุตรท่านจะเข้ารว่มใน
โปรแกรมด้วยหรือไม ่ บิดามารดา/ผู้ดูแลสามารถแจ้งแก่โรงเรียนได้ 
หากไมต้่องการให้ครูจัดท�า AEDC ให้แก่บุตรของตน 
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จะเอาผลลัพธ์ของบุตรออกจากฐานข้อมูลการเก็บ
รวบรวมได้หรอืไม่?

ได้  ท่านจะยกเลิกความยินยอมให้บุตรเข้ารว่ม AEDC เมื่อไรก็ได้   
ถ้าท่านยกเลิกความยินยอม ข้อมูลของบุตรท่านจะถูกลบออก
จากฐานข้อมูลการเก็บรวบรวม  ท่านด�าเนินการนี้ได้โดยติดต่อกับ
โรงเรียนของบุตรท่าน  อยา่งไรก็ตาม  หากท่านยกเลิกความยินยอม
ภายหลังจากท่ีรายงานข้อมูลแล้ว ข้อมูลของบุตรท่านจะไมส่ามารถ
ลบออกได้

ข้อมูลของบุตรข้าพเจ้าถกูเก็บไว้อยา่งปลอดภัยหรอืไม่?

ปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ ทักษะและการจ้างงาน (Department 
of Education, Skills and Employment (DESE)) เป็นผู้พิทักษ์ข้อมูล 
และการใช้เทคนิคการรวบรวมข้อมูล การเก็บรักษา และเทคโนโลยี่
ในการรายงาน  เพื่อรับรองความนา่เชื่อถือและความปลอดภัยของ
ข้อมูล AEDC   กฎเกณฑ์ความปลอดภัย (โปรโตคอล) ท่ีตกลงระหว่าง 
DESE  และผู้ให้บริการท่ีท�าสัญญาท้ังหมดต้องการความป้องกันจาก
การเข้าถึงข้อมูลท่ีไมไ่ด้รับอนุญาต  และการท�าลายและการแก้ไข
ข้อมูล AEDC โดยไมต้ั่งใจ

ข้าพเจ้าควรติดต่อใครถ้ามคี�าถามเกีย่วกับความเป็นสว่น
ตัวของข้อมูลของบุตรอกี หรอืถ้าต้องการรอ้งเรยีน?

ค�าถามและข้อร้องเรียนท้ังหมดเก่ียวกับความเป็นสว่นตัวของข้อมูล 
AEDC ควรสง่โดยตรงให้ DESE เป็นลายลักษณ์อักษรท่ี  
aedc@education.gov.au   นอกจากนี้ยังมีข้อมูลมากมายเก่ียวกับ
การริเริ่มของ AEDC หาดูได้จาก AEDC เว็บไซต์ท่ี www.aedc.gov.au

เว็บไซต์ของ DESE มีข้อมูลดังต่อไปนี้:

 ∙ นโยบายความเป็นสว่นตัวของ DESE

 ∙  ข้อมูลเก่ียวกับวิธีท่ี DESE ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหลักความ
เป็นสว่นตัวของออสเตรเลีย (Australian Privacy Principles 
(APP))

 ∙ วิธีท�าการร้องเรียนการละเมิดความเป็นสว่นตัวท่ีสงสัย

 ∙ โครงรา่งของวิธีท่ี DESE จัดการกับข้อร้องเรียน

เด็กต้องอยูด้่วยไหมเมื่อครูท�า Instrument ชุด
ออสเตรเลยี?

ไม ่ ครูท�า Instrument ชุดออสเตรเลียโดยใช้ระบบการเก็บข้อมูลท่ี
ปลอดภัย  ตอบค�าถามต่างๆ จากความรู้และการสังเกตนักเรียนในชั้น
ของครู  ไมใ่ชก่ารทดสอบ  และเด็กไมจ่�าเป็นต้องอยูด้่วยในขณะท่ีครู
ตอบค�าถาม

การรายงานของครูน่าเชื่อถือเพยีงใด?

การรายงานของครูนา่เชื่อถือมาก ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของครู
และความรู้เก่ียวกับเด็กท่ีพวกเขาสอนหมายความว่าพวกเขามีความ
พร้อมท่ีจะต้ังข้อสังเกตเก่ียวกับพัฒนาการของเด็ก

การวิจัยในแคนาดายืนยันความนา่เชื่อถือของการรายงานของครู  
โดยใช้ครูหลายคนในการรายงานเก่ียวกับเด็กคนเดียวกัน

ครูจะได้รับค�าแนะน�าโดยละเอียดและท�าการฝึกอบรมหนึ่งชั่วโมงเพื่อ
ชว่ยให้พวกเขาใช้ Instrument ได้อยา่งถูกต้อง

ครูเป็นผู้เชี่ยวชาญท่ีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย สิ่งนี้ท�าให้พวกเขาอยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสมท่ีจะสังเกต
พัฒนาการของเด็ก

บดิามารดา/ผูดู้แลจะได้รบัผลลัพธ์โดยเฉพาะตัวของบุตร
หรอืไม่?

AEDC ไมเ่หมือนโปรแกรมการประเมินระดับชาติ ด้านการรู้หนังสือ
และการค�านวณ (NAPLAN) ท่ีมีรายงานโดยเฉพาะตัวเด็กให้แก่
บิดามารดา/ผู้ดูแล   ส�าหรับ AEDC ข้อมูลของบุตรท่านจะรวมเข้า
กับข้อมูลของเด็กคนอ่ืนท่ีอยูภ่ายในชุมชนเดียวกัน   จะไมร่ายงาน
ผลลัพธ์ AEDC ของเด็กแต่ละคน และไมใ่ช้ AEDC เป็นเครื่องมือ
วินิจฉัยสว่นบุคคล   ซึ่งหมายความว่าจะไมม่ีการจัดท�ารายงานเด็ก
เป็นรายบุคคล

เพื่อได้ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการประเมินข้อมูลบุตรของท่าน  
โปรดดูท่ีเว็บไซต์ดังต่อไปนี้ Department of Education, Skills 
and Employment’s Guide to Accessing and Correcting Your 
Personal Information

เคยมกีารจัดท�า AEDC มาก่อนหรอืไม่?

ในระหว่างปี 2004 และ 2008 มีการทดลองจัดท�า AEDC ใน 60 
ชุมชนท่ัวประเทศออสเตรเลีย  โดยมีเด็กจ�านวน  56,752 คน  ครู 
2,157 คน จากโรงเรียน 1,012 แหง่เข้ารว่ม (ท้ังโรงเรียนรัฐบาลและ
โรงเรียนเอกชน) จากทุกรัฐและแคว้น (ยกเว้นนอร์เธิร์น แทริทอรี่)

ในปี 2009  มีการจัดท�า AEDC (เดิมเป็นท่ีรู้จักในชื่อดัชนีวัยเริ่มพัฒนา
ของออสเตรเลีย (Australian Early Development Index (AEDI)) 
ระดับชาติเป็นครั้งแรก ซึ่งให้ภาพรวมของผลการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ของเด็กในออสเตรเลีย

นับแต่นั้นมามีการจัดท�า AEDC  ในระดับชาติทุกสามปี (2012, 2015, 
2018)  มีโรงเรียนมากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ท่ีมีเด็กท่ีมีสิทธิ์เข้ารว่มใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละครั้ง

ท�าไมจึงใช้การวัดประชากร?

การวัดประชากรมุง่เน้นประชากรหรือกลุ่ม AEDC ท�าการส�ารวจ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยท่ัวท้ังชุมชน การเปล่ียนจุดหลักของการด�าเนิน
การจากเด็กแต่ละคนไปยังเด็กทุกคนในชุมชน ท�าให้เห็นความแตก
ต่างท่ียิ่งใหญก่ว่าส�าหรับเด็กจ�านวนมาก

ชุมชน โรงเรียน ผู้วางนโยบาย  นักวิชาการด้านเด็กปฐมวัยและ
บริการสุขภาพ  เทศบาลท้องถ่ินและรัฐบาลสามารถน�าข้อมูล AEDC 
ไปใช้  โดยรว่มกับข้อมูลจากแหล่งอ่ืน (เชน่สถิติของรัฐและสถิติแหง่
ชาติ)  เพื่อวางแผนและประเมินความพยายามในการสนับสนุนการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยอยา่งเหมาะสม
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ผลประโยชน์ของ AEDC คืออะไร?

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์และความสัมพันธ์ท่ีทารกและเด็กมีในชว่งปีแรก ๆ สง่ผลต่อพัฒนาการในอนาคตของพวกเขาอยา่งมาก 
การให้บริการ และทรัพยากรและการสนับสนุนท่ีเหมาะสมในชว่งปีแรก ๆ ก่อให้เกิดผลประโยชน์ตลอดชีวิตแก่เด็กและชุมชน

ครูในออสเตรเลียรายงานว่าการเข้ารว่ม AEDC ท�าให้พวกเขาตระหนักถึงความต้องการของเด็กแต่ละคนและของชั้นเรียนท้ังหมด  พวกเขายัง
รายงานด้วยว่าการรว่มจัดท�า AEDC ชว่ยในการวางแผนเพื่อสนับสนุนชว่งการเริ่มไปโรงเรียนของเด็ก ๆ และการวางแผนโปรแกรมห้องเรียน

กองทุน AEDC ท่ีด�าเนินการอยูใ่ห้ความมั่นใจว่ารัฐบาลและชุมชนต่างๆ ยังคงได้ข้อมูลท่ีต้องการเพื่อสร้างความแตกต่างในชีวิตของเด็กวัยเยาว์
และครอบครัวของพวกเขา   ความรว่มมือท่ีพัฒนาไปแล้วท้ังด้านการศึกษา  สุขภาพและบริการชุมชนสามารถก้าวหน้าต่อไป และสร้างผลจาก
งานท่ีเริ่มด�าเนินการไปแล้วได้

ผลจากการรวบรวมข้อมูลก่อนหน้านี้ได้ถูกน�ามาใช้เพื่อชว่ยเหลือเด็กวัยเยาว์และครอบครัวในหลาย ๆ วิธี:

 ∙ ชุมชนเริ่มมีสนามเด็กเล่นใหม ่และมีบริการแนะน�าการเป็นพอ่แม่

 ∙ โรงเรียนเห็นผลการเรียนของเด็กดีขึ้นจากโปรแกรมการเรียนรู้หนังสือใหม่

 ∙ รัฐบาลใช้ข้อมูลเป็นหลักฐานในการพัฒนานโยบายท่ีดีกว่าส�าหรับเด็ก

ตัวอยา่งท่ีแสดงว่าโรงเรียนและชุมชนได้น�าผลของ AEDC ไปใช้อยา่งไร โปรดดู school stories  และ community stories ท่ีเว็บไซต์ AEDC

Thai  3
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