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Edge Hill College opened 
in Liverpool in 1885

Edge Hill District of 
Liverpool, is named after 

the original building.
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Edge Hill University 
2015 วิสยัทศัน์

 ในปี 2015 Edge Hill จะเป็นมหาวิทยาลยั
ชั�นนํา เป็นทางเลือกสาํหรบันักศึกษาและพนักงานใน
ภมูิภาค ในฐานะที�เป็นผูนํ้าการเรียนรูโ้ดยมหาวิทยาลยั
เราจะไดร้บัการยอมรบัสาํหรบัความเป็นเลิศของเรา
ในการสนับสนุนการเรียนรูข้องนักเรียนเพื�อความเป็น
เลิศในการเรียน การสอน การวจิยัและใหทุ้นการศึกษา
ขั�นสงูและกาํลงัการผลิตอยา่งต่อเนื�องของเราในการที�
จะเป็นองคก์รแห่งการเรียนรูแ้ละการพฒันา ผลการ
ดาํเนินงานที�เป็นแบบอยา่งของมหาวิทยาลยัอื�นในการ
เพิ�มการเขา้ถึงและการพฒันาไปสู่  การศึกษาที�สูงขึ� น
และในการสนับสนุนการเรียนรูที้�จะประสบความสาํเร็จ
มีชื�อเสียงระดบันานาชาติในภมูิภาคนี�

Vision 2015

In 2015 Edge Hill University 
will be a leading university of 
choice for students and for 
staff in the region. As a 
learning-led university we 
will be acknowledged for our 
excellence in supporting 
student learning, for our 
excellence in teaching, 
learning, research and 
advanced scholarship and for 
our continuing capacity for 
organizational  learning and 
development. The 
University’s exemplary 
performance in increasing 
access and progression to 
higher education, and in 
supporting learning, will 
have achieved an 
international reputation in 
those areas. 
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พนัธกิจ

ใหม้หาวิทยาลยั Edge Hill เป็น
นวตักรรมใหม่ที�มีคุณภาพสงูและ
ประสบการณก์ารเรียนรู ้รวมทั�งการ
สนับสนุนโดยมุ่งมั �นที�จะเผยแพร่
ความกา้วหน้าและการประยุกตใ์ชค้วามรู ้
ในฐานะที�เป็นแหล่งการเรียนรูช้ั�นนํา
โดยมหาวิทยาลยั Edge Hill จะ
ทุ่มเทเพื�อพฒันานักเรียนเป็นผูเ้รียนที�มี
ทกัษะของตนเองในสภาพแวดลอ้มที�ทา้
ทายความสามารถและการใหก้าร
สนับสนุน

Mission 
Edge Hill University provides an 
innovative, high quality and 
inclusive learning experience 
underpinned by a commitment to 
the advancement, dissemination 
and application of knowledge. As 
a learning-led University, Edge 
Hill is dedicated to developing 
students as skilled autonomous 
learners in challenging and 
supportive environments



Edge Hill, as an entrepreneurial and socially responsible University, will lead 
artistic, cultural and sport developments in the region and will have developed, 
building on its range of current partners, a network of academic and employer partners 
beyond the region. European and other international partnerships will prosper through 
the University’s growing reputation, and the University’s work will reflect its 
membership of the global community and the responsibilities which that implies.

The Ormskirk campus will continue to develop as the hub of a distributed 
learning network, and will provide a high quality learning, working, social and living 
environment. Other campuses and outreach centres in the region and beyond will 
provide support for learning wherever it is needed. All administrative services will be 
web-enabled and available on demand.

The University will be recognised for its contributions to enhancing quality and 
assuring standards. Central to the University’s learning culture will be the capacity to 
innovate, initiate and respond to change.



Edge Hill เป็นมหาวิทยาลยัของผูป้ระกอบการและความรับผิดชอบทางสังคมจะ
นาํไปสู่  การพฒันาทางดา้นศิลปะวฒันธรรมและการกีฬาในพื�นที�และจะมีการ
พฒันาการต่อยอดบริการที�หลากหลายพนัธมิตรในปัจจุบนัเครือข่ายการพนัธมิตร
วิชาการและผูป้ระกอบการที�นอกเหนือจากในภูมิภาค ในยโุรปและอื�น ๆ ความร่วมมือ
นานาชาติไดป้ระสบความสาํเร็จโดยชื�อเสียงระดบัสูงของมหาวิทยาลยัและการทาํงาน
ของมหาวิทยาลยัจะสะทอ้นให้เห็นถึงการเป็นสมาชิกของประชาคมโลก ซึ� งเป็นความ
รับผดิชอบของมหาวิทาลยัซึ� งเป็นนั�นหมายความวา่ประสบผล
            วิทยาเขต Ormskirk จะยงัคงพฒันาเป็นศูนยก์ลางของเครือข่ายการเรียนรู้ที�
กระจายและจะช่วยใหก้ารเรียนรู้ที�มีคุณภาพสูง, การทาํงาน, สภาพแวดลอ้มทางสังคม
และการดาํรงชีพ ที�มหาวิทยาลยัอื�น ๆ และศนูยข์ยายงานในภูมิภาค ซึ� งเกินกวา่ที�จะให้
การสนบัสนุนสาํหรับการเรียนรู้ใดๆกต็ามถือวา่เป็นสิ�งจาํเป็น การใหบ้ริการทั�งหมด
ของผูดู้แลระบบจะใชง้านเวบ็และใหบ้ริการตามความตอ้งการ
         มหาวิทยาลยัรับรู้ผลงานในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการใหค้วามเชื�อมั�น 
กลางกบัวฒันธรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลยัจะมีความสามารถในการคิดคน้ริเริ�ม
และตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลง
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Edge Hill เปิดวิทยาลยัตั�งขึ�นเป็น
ครั� งแรกในลิเวอร์พลูในปี คศ. 
1885 ที�ไม่เป็นเพียงวิทยาลยัการ
ฝึกอบรมครูผูส้อนสาํหรับผูห้ญิง.? 
จากตน้กาํเนิดของ edge hill เป็น
สถาบนัฝึกอบรมใหก้บัครูหญิง
เพียง 41 คนเท่านั�น  ซึ�งตอนนี�  hill
มีนกัศึกษากวา่ 26,000 คน ที�เรียน
หลากหลายสาขาวิชาทั�งระดบั
ปริญญาตรีและระดบัปริญญาโท '

Edge Hill College opened in 
Liverpool in 1885 as the first non-
denominational teacher training 
college for women.
From its origins as a specialist 
institution with 41 female trainee 
teachers, Edge Hill now has 26,000 
students on a wide range of 
undergraduate and postgraduate 
programmers’ 



Edge Hill 
University 

Schools and Colleges
Welcome to the Edge Hill University 
Education Partnership. Our reputation as a 
first-rate, first choice provider of teacher 
education has been in the making for nearly 
120 years and extends country-wide. Our 
network of partnerships is already extensive. 
We are developing this web site to enhance 
our work with the Edge Hill Partnership.
Register for access to the Education 
Partnership site.
School Improvement opportunities
CPD opportunities



Merseyside, Manchester 
and Lancashire (MML) 
School Centered Initial 

Teacher Training

 Merseyside, Manchester and Lancashire (MML) 
School Centred Initial Teacher Training
Tarleton Academy, on behalf of the Merseyside, 
Manchester and Lancashire (MML) Partnership has 
been granted ‘accredited provider’ status to deliver 
Initial Teacher Training (ITT). This is a strategic 

partnership with Edge Hill University and is an 
extremely coveted and prestigious development.

 ลเิวอร์พูล, แมนเชสเตอร์แลงคาเชียร์และโรงเรียน 
(MML) ศูนย์กลางการฝึกอบรมครูเริ�มต้น
ทาร์ลตันสถาบันการศึกษาในนามของลเิวอร์พูล, 
แมนเชสเตอร์แลงคาเชียร์และ (MML) ห้างหุ้นส่วน
ได้รับสถานะ 'ผู้ให้บริการได้รับการรับรองจะส่งมอบ
ระบบการฝึกอบรมครูครั�งแรก (ITT) นี�คือความเป็น
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับ Edge Hill University 
และสถาบันพฒันาที�มีชื�อเสียงและเป็นที�ปรารถนา
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 The Pennine Lancashire School 

Centred Initial Teacher 
Training Partnership

 Alder Grange Community & 
Technology School and Sixth Form, 
the lead school in the Pennine
Lancashire Partnership, is an 
accredited provider of Initial 
Teacher Training and Education. 
It is founded on decades of highly 
successful teacher training 
experience. The core of our 
partnership comprises four strong 
schools and an outstanding 
university: Edge Hill, which has 
unparalleled Ofsted grades for 
Initial Teacher Training.

 โรงเรียนเพนนินแลงคาเชียร์ศูนย์กลางครูห้าง
หุ้นส่วนเริ�มต้นการฝึกอบรม
Alder Grange ชุมชนและโรงเรียนเทคโนโลยี
และรูปแบบที�หกที�โรงเรียนนาํมาใชใ้นเพน
นินแลงคาเชียร์หุน้ส่วนเป็นผูใ้หบ้ริการไดรั้บ
การรับรองการฝึกอบรมครูและการศึกษา
เบื�องตน้  ถูกก่อตั�งขึ�นเมื�อทศวรรษของ
ประสบการณ์ที�ประสบความสาํเร็จอยา่งมาก
ในการฝึกอบรมครู หลกัของการเป็นหุน้ส่วน
ของเราประกอบดว้ยสี�โรงเรียนที�แขง็แกร่ง
และมีมหาวิทยาลยัที�โดดเด่น: Edge Hill ซึ� งมี
เกรด Ofsted หาตวัจบัยากสาํหรับการฝึกอบรม
ครูเบื�องตน้
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 Our Programmer, designed by schools in partnership with 

the University, is intellectually and professionally 
demanding and has several unique features which have 
been very warmly supported by the National College, key 
partners and regulators:

 leading to Qualified Teacher Status, Post Graduate 
Certification and M Level credits worth around two thirds 
of a Master’s degree;

 focus on Child Development – and an understanding of the 
relationship between children’s chronological age and 
developmental stage;

 experience in an Early Years setting, Primary School, 
Sixth Form, Pupil Referral Unit and Special School;

 Professional Studies Programmed focused on:

 โปรแกรมออกแบบโดยศึกษาอยูใ่นร่วมมือกบั
มหาวิทยาลยัของเราเป็นความรูอ้ยา่งมืออาชีพตอ้งการ
มีลกัษณะเด่นทางเอกลกัษณ์ต่างๆที�ไดร้บัการ
สนับสนุนอยา่งอบอุ่นโดยมหาวิทยาลยัแห่งชาติคู่
พนัธมิตรสาํคญัและหน่วยงานกาํกบัดูแล:

 ที�นําไปสู่สถานะที�ผ่านการรบัรองของครโูพสตก์าร
รบัรองบณัฑิตวิทยาลยัพรอ้ม Mหน่วยกิตระดบัการ
รวมมลูค่าประมาณสองในสามของปริญญาโท;

 เน้นการพฒันาเด็ก - และความเขา้ใจในความสมัพนัธ์
ระหวา่งอายุตามลาํดบัเหตุการณ์ของเด็กและขั�นตอน
การพฒันา;

 ประสบการณ์ในช่วงปีแรก ๆ การตั�งค่า, โรงเรียน
ประถม, รูปแบบที�หกหน่วยการอา้งอิงและความ
นักเรียนโรงเรียนพิเศษ;

 สาขาวิชาที�ศึกษามุ่งเน้นไปที�มืออาชีพ



Edge Hill University
Edge Hill University has been at the forefront of teacher education for over 

125 years and today it enjoys the enviable position of being one of the 
country’s most significant providers of education, training and research for the 
children’s workforce with a reputation for the highest quality provision, 
partnership working and delivery. In the 2011 Ofsted inspection of the entire 
Faculty’s initial teacher training provision it achieved 33 grade one 
(outstanding) out of a possible 33 graded cells.
The Faculty of Education is strongly committed to partnership-led teacher 
education and believes that multi-stranded partnerships which share the same 
vision, provide a solid foundation and environment for real impact on the 
quality of training and teachers. The team is driven by a commitment to 
outstanding practice, outstanding achievement and providing opportunities for 
all, and sees its partnership work as crucial in achieving this ambitious vision
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Edge Hill มหาวิทยาลยัไดร้บัอยูใ่นระดบัแนวหน้าของการศึกษาของครูมานานกวา่ 125 ปีและวนันี� ก็สนุกกบั
การอยูใ่นตาํแหน่งที�น่าอิจฉาของการเป็นหนึ�งในผูใ้หบ้ริการที�มีความสาํคญัมากที�สุดของประเทศของการศึกษาการ
ฝึกอบรมและการวิจยัสาํหรบัแรงงานเด็กที�มีชื�อเสียงสาํหรบัการจดัหาที�มีคุณภาพสูงสุด, การทาํงานร่วมกนัและการส่ง
มอบ ในการตรวจสอบ Ofsted 2011บทบญัญติัเริ�มตน้ของทั�งคณะครูฝึกอบรมประสบความสาํเร็จตลอด
ระยะเวลา 33 ปีเป็นที�หนึ�ง (ดีเด่น)

คณะศึกษาศาสตรม์ีความมุ่งมั �นอยา่งยิ�งที�จะร่วมมือการศึกษาของครทีู�นําโดยความร่วมมือและเชื�อวา่หลายควั �นที�แบ่งปัน
วิสยัทศัน์เดียวกนัใหร้ากฐานที�มั �นคงและสภาพแวดลอ้มเพื�อใหไ้ดผ้ลจริงกบัคุณภาพของการฝึกอบรมและคร ูทีมคือการ
ขบัเคลื�อนดว้ยความมุง่มั �นในการปฏิบติัที�โดดเด่นความสาํเร็จที�โดดเด่นและใหโ้อกาสสาํหรบัทุกคนและเห็นการทาํงานใน
ฐานะที�เป็นหุน้ส่วนสาํคญัในการบรรลุวิสยัทศัน์นี� มีความทะเยอทะยาน
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 The Faculty has extremely high expectations of its partners as trainers but it is hoped 
that working in partnership provides partners with real opportunities to be part of a 
larger network of professionals involved in innovation. The partnership itself is innovative 
in how it drives high standards, provides an outstanding trainee experience and 
outstanding trainee achievement, supports individual schools, settings and colleges in 
achieving their own goals, listening to what partners need and tailoring programmers  of 
support for maximum impact.
The Faculty of Education is always looking for ways to improve and enhance its provision 
and partnerships with the ultimate aim of ensuring that trainees achieve their maximum 
potential as outstanding teachers of the future. The Faculty is open to new ideas and 
welcomes partners that want to break new ground in education and training and work as 
part of a very successful University partnership. We very much look forward to working 
with you
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 สาขาวชิามีความคาดหวงัที�สงูมากของลกูคา้เป็นผูฝึ้กสอน แต่ก็หวงัว่าการทาํงานในความร่วมมือใหล้กูคา้มี
โอกาสที�แทจ้ริงในการเป็นส่วนหนึ�งของเครือข่ายขนาดใหญ่ของมืออาชพีที�มีส่วนร่วมในการสรา้งสรรค์
นวตักรรม ดว้ยตวัเองเป็นนวตักรรมในวิธีการที�จะผลกัดนัใหม้ีมาตรฐานที�สงูใหป้ระสบการณฝึ์กงานที�โดดเด่น
และประสบความสาํเร็จการฝึกอบรมที�โดดเด่นของแต่ละโรงเรียนสนับสนุนการตั�งค่าและวทิยาลยัในการบรรลุ
เป้าหมายของตวัเองฟังสิ�งที�ลกูคา้ตอ้งการและ ปรบัปรุงสาขาวชิา การสนับสนุนใหไ้ดผ้ลสงูสุด. คณะ
ศึกษาศาสตรม์กัจะมองหาวธีิการที�จะปรบัปรุงและเพิ�มการแสวงหาและการเป็นหุน้ส่วนกบัจุดมุ่งหมายสงูสุด
ของการสรา้งความมั �นใจว่าผูร้บัการฝึกอบรมใหบ้รรลุศกัยภาพสงูสุดของพวกเขาเป็นที�โดดเด่นของครูใน
อนาคต คณะที�เปิดรบัความคิดใหม่และยนิดีตอ้นรบัพนัธมิตรที�ตอ้งการจะทาํลายพื� นใหม่ในดา้นการศึกษาและ
การฝึกอบรมและการทาํงานเป็นส่วนหนึ�งของความเป็นหุน้ส่วนที�มหาวิทยาลยัประสบความสาํเร็จมาก เราเป็น
อยา่งมากหวงัที�จะทาํงานร่วมกบัคุณ
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