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ເປົ ້ າໝາຍຂອງທ່ານປະທານສໍ າລັບປີ  2014-2015 
ວິ ທະຍາໄລ BELLEVUE 
ດຣ. DAVID RULE 

 
 

I. ທວນຄື ນເບິ່ ງ ແລະປັບປຸງ “ທິ ດທາງຍຸດທະສາດ” ຂອງວິ ທະຍາໄລ 
A. ເປີ ດການຈົດທະບຽນ – ຮັກສານະໂຍບາຍເປີ ດປະຕູຂອງວິ ທະຍາໄລ 
B. ຄວາມສໍ າເລັດຂອງນັກສຶ ກສາ – 

ສະໜັບສະໜູນການປັບສະເພາະໃຫ້ຖື ກກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ ແຕກຕ່າງກັນຂອງນັກສຶ ກສາ 
ໂດຍເນ້ັນໜັກໃສ່ຄວາມສໍ າເລັດຂອງນັກສຶ ກສາ (ການຮຽນ, ສັງຄົມ, ອາລົມ, ການເງິ ນ 
ແລະຊີ ວິ ດການຢູ່ອາໄສ) 

C. ຄົບຖ້ວນ – ລະດັບປະລິ ນຍາຕີ ຄົບຖ້ວນ (ເຊັ່ ນວ່າ BA, BS, BAS), ໂປຣແກຣມການຮ່ວມມື , ໃບຢ້ັງຢື ນ 
ແລະໂປຣແກຣມທີ່ ບໍ່ ແມ່ນເຄຣດິ ດ 

D. ເນ້ັນໜັກໃສ່ STEM/H– ຂົງເຂດວິ ທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ , ວິ ສະວະກໍາ, ເລກ ແລະ ສຸຂະພາບ 
ທີ່ ມີ ຄວາມຕ້ອງການສູງໃນທ້ອງຖ່ິນ ແລະພາກພ້ືນ 

E. ປັບປຸງ ແລະວາງໃຊ້ແຜນການແມ່ບົດດ້ານການຮຽນ 
1. ເລັ່ ງຂະບວນການດໍ າເນີ ນການຂອງໂປຣແກຣມການຮຽນທີ່ ສອດຄ່ອງກັບທິດທາງຍຸດທະສາດທີ່

ຖືື ກຊີ ້ ບອກໂດຍການດໍ າເນີ ນການມອງເບິ່ ງໃຫມ່ (ທວນຄື ນເບິ່ ງ 
ແລະປັບປຸງແຜນແມ່ບົດດ້ານການຮຽນ; ພາກສ່ວນໂຄງຮ່າງຂອງວິ ທະຍາໄລ 4. 
ອະນາຄົດທີ່ ເປັນໄປໄດ້, 5. ບາດກ້າວຕ່ໍໄປ, ແລະ 6. ການດໍ າເນີ ນການວາງແຜນດ້ານການຮຽນ 

2. ພັດທະນາ ແລະວາງໃຊ້ການເນ້ັນຫນັກ 

ແລະການດໍ າເນີ ນການຂອງໂປຣແກຣມທີ່ ເຮັດໃຫ້ເກີດການສ້າງ, ການຮັກສາໂປຣແກຣມ ແລະ 
ການອອກກະສຽນວຽກ ອີ ງຕາມທິ ດທາງຍຸດທະສາດທີ່ ຖື ກຊີ ້ ບອກໄວ້ໃນເປົ ້ າໝາຍ II. A. 

3. ຮວບຮວມແຜນແມ່ບົດດ້ານການຮຽນເຂົ ້ າໃນລໍ າດັບຄວາມສໍ າຄັນ, ກິດຈະກໍາ 
ແລະການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນຂອງແຜນຍຸດທະສາດໃໝ່. 

F. ຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານສະຖາບັນ – ທົບທວນເບິ່ ງ 
ແລະເນ້ັນຫນັກໃສ່ຂົງເຂດຕ່າງໆຂອງຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານສະຖາບັນເພ່ືອສະທ້ອນເຖິງວິ ທະຍາໄລ 
Bellevue ແຫ່ງອະນາຄົດ. 
1. ສໍ າເລັດການຊອກຫາຮອງປະທານຄົນໃໝ່, ຜູ້ທີ່ ມີ ຄວາມເປັນນັກທຸລະກິດ ແລະ 

ມີ ວິ ໄສທັດແຫ່ງອະນາຄົດຂອງວິ ທະຍາໄລ. 
2. ກວດກາ, ກ່ັນຕອງ ແລະ ຖ້າຈໍ າເປັນ ຈັດຕ້ັງຄື ນໃໝ່ຂົງເຂດຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານສະຖາບັນ 

ເພ່ືອສະແດງເຖິງອະນາຄົດທີ່ ດີ ກວ່າ; ເຊັ່ ນວ່າ ມູນນິ ທິ , ສິ ດເກ່ົາ, ຝ່າຍປະຊາສໍ າພັນ/ຊຸມຊົນ, 
ການຕະຫຼາດ 

3. ວາງແຜນ ແລະເລີ່ ມການວາງປະຕິບັດວັນຄົບຮອບ 50 ປີ ຂອງວິ ທະຍາໄລ 
ເຊິ່ ງລວມທັງການສ້າງຈຸດສຸມຕ້ົນຕໍ ແລະການສ່ົງຂໍ ້ ຄວາມຂ່າວສານ. 

 

II. ກ່ັນຕອງ, ຈັດລໍ າດັບຄວາມສໍ າຄັນ ແລະວາງໃຊ້ຍຸດທະສາດຄວາມສໍ າເລັດຂອງນັກສຶ ກສາ 
A. ສ້າງຕ້ັງ ແລະ ປຽບທຽບລະບົບວັດແທກຄວາມສໍ າເລັດຂອງນັກສຶ ກສາ 

ອີ ງໃສ່ຕົວຊີ ້ ວັດຄວາມສໍ າເລັດຂອງນັກສຶ ກສາທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວ ແລະເລື ອກໄວ້ ເຊັ່ ນວ່າ 
ໂຄງການລິ ເລີ່ ມຄວາມສໍ າເລັດນັກສຶ ກສາຂອງວໍ ຊິ ງຕັນ, ກອບຄ່າຍ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບແບບສະໝັກໃຈຂອງສະມາຄົມວິ ທະຍາໄລຊຸມຊົນຂອງອາເມລິ ກາ (AACC).  
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B. ລະບຸ ແລະລິ ເລີ່ ມວິ ທີ ປະຕິບັດທີ່ ດີ ສຸດເພ່ືອຄວາມສໍ າເລັດຂອງນັກສຶ ກສາທີ່ ກໍານົດຂຶ ້ ນທ່ົວປະເທດ 
(ເຊັ່ ນວ່າ ສະມາຄົມວິ ທະຍາໄລ ແລະມະຫາວິ ທະຍາໄລຂອງອາເມລິ ກາ (AACU), AACC. 

C. ຈັດລໍ າດັບຄວາມສໍ າຄັນ ແລະ ວາງໃຊ້ແຜນການບໍ ລິ ການນັກສຶ ກສາ 
D. ລະບຸ, ຂະຫຍາຍຂື ້ ນ, ສ້າງຄວາມຍື ນຍົງ ແລະ 

ສ້າງໂປຣແກຣມທົດລອງທີ່ ໜ້າຈະປະສົບຄວາມສໍ າເລັດໃຫ້ເປັນລະບົບ 
ເຊິ່ ງເນ້ັນໃສ່ຄວາມສໍ າເລັດຂອງນັກສຶ ກສາ. 
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III. ຂະຫຍາຍການລິ ເລີ່ ມການຝຶກອົບຮົມ ແລະການວ່າຈ້າງຄວາມແຕກ 
ຕ່າງຊົນຊາດໃນທ່ົວວິ ທະຍາໄລ 
A. ພັດທະນາແຜນການສ່ົງເສີ ມຄວາມແຕກຕ່າງຊົນຊາດ ແລະຄວາມສະເໝີພາບໃນທ່ົວວິ ທະຍາໄລ 
B. ເຮັດໃຫ້ເປັນແບບແຜນເຂົ ້ າໃນນະໂຍບາຍ ແລະວິ ທີ ດໍ າເນີ ນການຂອງ 

ວິ ທະຍາໄລການວາງໃຊ້ຂອງການຄວບຄຸມເບິ່ ງນໍ າການຄ້ົນຫາຂອງອາຈານສອນ, ການທົບທວນ 
ແລະ ຄໍ າສະເໜີແນະຕ່ໍກັບຄໍ າແນະນໍ າຂອງທ່ານຮອງປະທານ (VPI) 
ທີ່ ທົດລອງໃຊ້ໃນລະຫວ່າງສົກຮຽນ 2012‐2014. 

C. ຂະຫຍາຍການທົບທວນເບິ່ ງນໍ າການຄ້ົນຫາ ແລະຄໍ າສະເໜີແນະຕ່ໍກັບ VPI ໄປສູ່ທຸກກຸ່ມ 

ແລະການດໍ າເນີ ນການຂອງຄະນະກໍາມະການວ່າຈ້າງ 
D. ດໍ າເນີ ນການຝຶກອົບຮົມທ່ົວວິ ທະຍາໄລກ່ຽວກັບການໃຫ້ອໍ ານາດຄື ນໃໝ່ປີ  2013 ຂອງ 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍິ ງ (VAWA); ໂດຍສະເພາະ 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກໍາຈັດຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດຢູ່ພາຍໃນບໍ ລິ ເວນວິ ທະຍາໄລ (VASA ຂໍ ້  304) 

E. ສະໜັບສະໜູນການຝຶກອົບຮົມດ້ານຄວາມຄວາມແຕກຕ່າງຊົນຊາດ/ 
ຄວາມສາມາດຫຼາຍວັດທະນະທໍາໃນທ່ົວວິ ທະຍາໄລສໍ າລັບອາຈານສອນ 
ແລະພະນັກງານທີ່ ເນ້ັນໜັກໃສ່ການຄ້ົນຄ້ົວຫາຮັບສະໝັກງານ ແລະການຮັກສາອາຈານສອນ 
ແລະພະນັກງານທີ່ ມີ ຄວາມແຕກຕ່າງຊົນຊາດ 

F. ສ້າງ ແລະກ່ໍຕ້ັງສະຖາບັນການນໍ າພາອາຈານສອນທົດລອງທ່ົວລັດສໍ າລັບກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ, 
ໂດຍນໍ າໃຊ້ຕົວແບບຄວາມຍຸຕິທໍາທາງສັງຄົມ, ໂດຍມີ ເປົ ້ າໝາຍສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ, 
ການສ້າງເຄື ອຂ່າຍດ້ານວິ ຊາຊີ ບ ແລະ ເສ້ັນທາງກ້າວໄປສູ່ຕໍາແໜ່ງການນໍ າລະດັບອາວຸໂສ. 

 
IV. ເພ່ີມຄວາມຕຽມພ້ອມຮັບມືກັບເຫດສຸກເສີ ນຢູ່ພາຍໃນບໍ ລິ ເວນວິ ທະຍາໄລ 

A. ດໍ າເນີ ນການກວດສອບທາງການກ່ຽວກັບລະດັບຄວາມຕຽມພ້ອມໃນປະຈຸບັນຂອງວິ ທະຍາໄລ – 
ລວມທັງການຊີ ້ ບອກຕົວ, ການສື່ ສານແຈ້ງບອກ, ການດໍ າເນີ ນການປ້ອງກັນແລະຕອບໂຕ້ – 

ສໍ າລັບເຫດການຕ່າງໆ ເຊັ່ ນວ່າ ສະພາບອາກາດ, ການຄິ ດໄລ່, ຄວາມຕ່ໍເນື່ ອງທາງທຸລະກິດ, 
ສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ, ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ, ການຂ່ົມຂູ່ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ 

B. ອອກແບບ, ວາງໃຊ້, ແລະປະເມີ ນໂປຣແກຣມ 

ແລະການຝຶກຊ້ອມຕ່າງໆໃນວິ ທະຍາໄລຢ່າງເປັນປົກກະຕິ 

C. ອອກແບບ ແລະ ລວມເອົ າຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບຄວາມຕຽມພ້ອມຮັບມື ເຫດສຸກເສີ ນ 
ແລະ/ຫຼື ການຝຶກອົບຮົມເຂົ ້ າໃນການແນະນໍ າຫັຼກສູດ 
ແລະການພັດທະນາທາງວິ ຊາຊີ ບຂອງອາຈານສອນ/ພະນັກງານ/ນັກສຶ ກສາ 

 
V. ວາງໃຊ້ແຜນການການສຶ ກສານາໆຊາດທີ່ ຄົບຖ້ວນ 

A. ອອກແບບພະແນກໂປຣແກຣມການສຶ ກສານາໆຊາດຄື ນໃໝ່ 

ເພ່ືອເຂົ ້ າຮ່ວມໃນການວາງແຜນການສຶ ກສານາໆຊາດທີ່ ຄົບຖ້ວນ 
B. ຊີ ້ ບອກຕົວ ແລະເຂົ ້ າຮ່ວມຕະຫຼາດນາໆຊາດໃໝ່ 

C. ຂະຫຍາຍການວ່າຈ້າງ ແລະການຕະຫຼາດນາໆຊາດໃຫ້ກວ້າງອອກ 

D. ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຍຸດທະສາດທີ່ ກໍານົດໄວ້ເພ່ືອສ້າງຕ້ັງຊີ ວິ ດການຢູ່ອາໄສ 
1. ວາງໃຊ້ ແລະຈັດຫາ (ຖ້າຈໍ າເປັນ) ຕອນດິ ນເພ່ືອໃຊ້ສໍ າລັບບ່ອນຢູ່ອາໄສ 
2. ພິຈາຣະນາເບິ່ ງຂະນາດ, ປະເພດ, ຈໍ ານວນ 

ແລະສັດສ່ວນຂອງນັກສຶ ກສາຕ່າງປະເທດທີ່ ຕ້ອງການບ່ອນຢູ່ອາໄສ 
3. ຄ້ົນຫາ ແລະເລື ອກເອົ າຕົວແບບທຸລະກິດ ເຊິ່ ງລວມທັງກໍານົດເວລາດ້ານການເຮັດວຽກ 
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4. ເລື ອກປັດຊະຍາຊີ ວິ ດການຢູ່ອາໄສ 
ແລະການເຊື່ ອມໂຍງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຜນການທ່ົວບໍ ລິ ເວນວິ ທະຍາໄລທີ່ ມີ ຢູ່ 

 


