** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสอนภาษาจีน
รหัสโครงการ... : 50370000-3186
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-11-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 2,184,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตดินแดง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐญา สุธรรมปวง โทร. 5378
ผู้ประสานงาน สยป : ณัฐ คงธนะมงคล โทร. 1515
1.3 หลักการและเหตุผล
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาได้ดำเนินโครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสัวกัดในกรุวเทพมหานครอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547
จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้ภาษาจีน
เพื่อก้าวทันโลกสากลยุคปัจจุบันสามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเองและประเทศประกอบกับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางของธุรกิจการค้าและภาษา
จีนเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อค้าขาย กรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
จึงมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดได้เรียนรู้ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศอีกหนึ่งภาษา นอกจากภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
ฝ่ายการศึกษาเห็นดำเนินโครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 3 โรงเรียน
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
ด้านปริมาณ
- ระดับประถมศึกษา จัดสอนภาษาจีนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 1829 คน
- ระดับมัธยมศึกษา จัดสอนภาษาจีนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 1063 คน
รวมจำนวน 3 โรงเรียน จำนวน 2892 คน มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน
ด้านคุณภาพ
- นักเรียนในโรงเรียนวิชูทิศ โรงเรียนวิชากร และโรงเรียนสามเสนนอก ที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้อย่างเหมาะสมและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.เสนอและขออนุมัติโครงการ
2. จัดทำประกาศรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ
-โรงเรียนสามเสนนอกฯ จำนวน 2 คน
-โรงเรียนวิชูทิศ จำนวน 2 คน
-โรงเรียนวิชากร จำนวน 1 คน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูสอนภาษาอังกฤษ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.โรงเรียนดำเนินการทำสัญญาจ้างกับบุคคลภายนอกช่วยสอน
2.ฝ่ายการศึกษาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
3.โรงเรียนดำเนินการสอนภาษาจีน
4.โรงเรียนเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน พ.ย. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1.โรงเรียนวิชากร เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน พ.ย. 62 จำนวน 1 คน เป็นเงิน 24,000 บาท
และเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 62
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
2.โรงเรียนสามเสนนอกฯ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอกช่วยสอน เดือน พ.ย. 62 จำนวน 3 คน เป็นเงิน 88,000 บาท
และเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเดือน ธ.ค. 62
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 112,000 บาท
: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .............................................................
.............................................................
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