โครงการโรงเรียนนําร่ อง หลักสูตร Trinity College London Graded Examinations in Spoken English

(GESE)

ขอเชิญชวนโรงเรียนทีส่ นใจสมัครเข้ าร่วมโครงการโรงเรียนนําร่อง สําหรับโครงการ Graded Examinations in Spoken
English (GESE) ส่วนหนึง่ ของงานวิจยั หลักสูตรของ Trinity College London เพื่อการประยุกต์ใช้ หลักสูตรในโรงเรี ยน
และสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
คุณสมบัตโิ รงเรียนที่เข้ าร่ วมโครงการ
•
•
•
•

เป็ นโรงเรี ยนหรื อสถาบันการศึกษาในหรื อนอกระบบ ทีม่ กี ารเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English as a Foreign
Language) สําหรับนักเรี ยนอายุ 6-12 ปี
มีความสนใจเข้ าร่วมโครงการวิจยั การศึกษาร่วมกับ Trinity College London เพื่อดําเนินการศึกษาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
มีบคุ คลากรที่ดําเนินงานการสอนภาษาอังกฤษโดยตรงที่สามารถเข้ าร่วมการประชุมและติดตามผลได้
มีนกั เรี ยนทีส่ ามารถเข้ าร่วมการสํารวจเบื ้องต้ น baseline study อย่างน้ อย 8 คน

ตัว อย่ างลักษณะการดําเนินงาน
ทีมงาน Trinity College
London ทําการสํารวจการ
เรียนการสอนที่ใช้ อยูป่ ั จจุบนั ใน
โรงเรียน อาจโดยผ่านการ
สัมภาษณ์ครูผ้ สู อนและผู้เรี ยน
การประเมินผลผ่านแบบทดสอบ
หรือการสังเกตการณ์ในห้ องเรี ยน
จริง

ระยะเวลาการดําเนินงาน
1 กันยายน 2560 – 15 มีนาคม 2561

การประชุม หารื อ และศึกษาหา
ความเป็ นไปได้ ในการประยุกต์
หลักสูตร GESE เข้ ากับหลักสูตร
ที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั รวมทังความ
้
ต้ องการของนักเรี ยนไทย

โรงเรี ยนและทีมงานจะได้ รับ
คําแนะนําและการอบรม หากมี
ความสนใจนําหลักสูตรไป
ประยุกต์ใช้ และทีมงานวิชาการของ
Trinity College London จะมี
การวิจยั และรายงานผลการพัฒนา
ระดับภาษาให้ ทางโรงเรี ยนทราบ
หลังจบโครงการ

เกี่ยวกับหลักสูตร Graded Examinations in Spoken English (GESE) ของ Trinity College London
หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษแนวใหม่ ที่เน้ นการวัดทักษะ (competencies) ของ
ผู้เรี ยน ว่าควรใช้ ภาษาทําอะไรได้ บ้างในแต่ละระดับ เน้ นผลลัพธ์และการวัดผล
โดยตรงจากการสนทนาจริ ง ต่างจากการวัดผลทางอ้ อมผ่านข้ อเขียนหรื อไวยากรณ์
• หลักสูตรการเรี ยนรู้ ทอ่ี อกแบบมาให้ เกิด ownership และสร้ างแรงบันดาลใจและแรง
กระตุ้นในการใช้ ภาษาอังกฤษ ผ่านหลักการ information gap หรื อช่องว่างทาง
ข้ อมูลระหว่างคูส่ นทนา ทําให้ เกิดการแลกเปลีย่ นข้ อมูลต่าง ๆ จริงตามหลัก
authentic language use หรื อการใช้ ภาษาเพื่อการใช้ งานจริ ง ไม่ใช่การท่องจําตาม
บทหรื อรูปประโยค
• หลักสูตรพัฒนาตาม Common European Framework of Reference ของ
สหภาพยุโรป เริ่ มตังแต่
้ ระดับ A1 – C2
หลักสูตรได้ รับการรับรองจากหน่วยงาน OfQual ของรัฐบาลอังกฤษ โดยมีลกั ษณะเป็ นหลักสูตรเปิ ด ที่สถาบันการศึกษาที่
สนใจสามารถนําไปใช้ ได้ โดยไม่มคี า่ ลิขสิทธิ์
Trinity College London เป็ นหน่วยงานการศึกษาของประเทศอังกฤษ ก่อตังในปี
้
ค.ศ. 1877 และมีการดําเนินการด้ าน
การวัดผลมาตรฐานสากลด้ านศิลปะการแสดงและภาษา (Performing Arts and Language) อย่างต่อเนือ่ ง ปั จจุบนั มี
การดําเนินการสอบในกว่า 60 ประเทศทัว่ โลก โดยดําเนินการสอบด้ านภาษาในประเทศอังกฤษ สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส
เยอรมนี บราซิล อินเดีย จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ฯลฯ
•

•
•

รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ
•

การคัดเลือกโรงเรียนเข้ าร่วมโครงการจะพิจารณาจากความพร้ อมและความเหมาะสมของสถานที่ และ
ระยะเวลาดําเนินการ โดยคัดเลือกจากโรงเรี ยนหลายขนาด หลายประเภท เพือ่ ให้ ได้ กลุม่ ตัวอย่างโรงเรี ยนทีม่ ี
ความหลากหลาย

•

รับสมัครจํานวนจํากัด

•

สําหรับโรงเรี ยนทีส่ นใจเข้ าร่วมโครงการ กรุณากรอกข้ อมูลในใบสมัครให้ ครบถ้ วน แล้ วส่งเอกสารมา
ที่ info@eduprogress.com หรื อแฟกซ์ 02-655-7724
(กรุณาโทรตรวจสอบสถานะแฟกซ์ทห่ี มายเลข 02-655-7770)

•

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 089-116-2447 (วันอังคาร-เสาร์ 9.00-17.00 น.)

ใบสมัครเข้ าร่ วมโครงการ โรงเรียนนําร่ อง หลักสูตร TCL GESE
ชื่อโรงเรียน
__________________________________________________________________________________________________
ทีอ่ ยู่ ______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___
ประเภทของโรงเรี ยน
 โรงเรี ยนสามัญ

ระดับชันที
้ เ่ ปิ ดสอน _______________ จํานวนนักเรี ยน ______________________

 โรงเรี ยนเอกชนนอกระบบ

วิชาทีเ่ ปิ ดสอน ________________ จํานวนนักเรี ยน ______________________

บุคคลติดต่อ ________________________________________________ตําแหน่ง _______________________________
เบอร์ โทร (สํานักงาน) ____________________________ เบอร์ โทรศัพท์มอื ถือ __________________________________
อีเมล ____________________________________________________________________________________________
ปั ญหาที่พบในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน (เลือ กได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
 หลักสูตรทีใ่ ช้ เน้ นไวยากรณ์ การท่องศัพท์ การอ่าน และเขียน มากกว่าการสนทนาโต้ ตอบ
 จํานวนครูอาจารย์ บุคลากรทีส่ อนไม่เพียงพอต่อจํานวนนักเรียน
 ขาดครูอาจารย์ บุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่สามารถสอนการสนทนาได้
 นักเรี ยนส่วนใหญ่ไม่กล้ าพูด เพราะขาดความมัน่ ใจ
 ปั ญหาอื่นๆ ได้ แก่ _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
หมายเหตุเพิ่มเติม
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

ลายเซ็น
___________________________
(

)

วันที่ ______________________

