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นโยบายเกีย่ วกับความแตกต่ างและหลากหลาย
การทางานของมหาวิทยาลัยอยูภ่ ายใต้กฎหมายการก่อเกิดฝูงชน ที่ได้บ่งใว้อยางหนึ่งคือความท้าทาย
ในการทางานในชุมชนที่มีความแตกต่างหลากหลาย ทางมหาวิทยาลัยได้ต้ งั เป้ าหมายและกฎระเบียบขึ้น
เพื่อทางานกับคาถามเหล่านี้
หนึ่งในงานที่ Eskilstuna folkhögskolan ทาคือการทาให้สถาบันเป็ นจุดพบทางวัฒนธรรม
ที่นาเอาความรู ้ความสามารถและประสพการณ์ของทุกคนมาใช้ประโยชน์ และให้โอกาสกับทุกคนที่จะพัฒนาตนเอง
ให้เจริ ญก้าวหน้าตามเงื่อนไขของแต่ละคน ที่มหาวิทยาลัยนี้ ทุกๆคนมีสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่คานึงถึง เพศ
เชื้อชาติ หรื อสถานะภาพทางเพศ ความทุภพลภาพ หรื ออายุ

นโยบายของความเท่าเทียมกัน
ในหนังสื อนี้ได้เขียนไว้วา่ การทางานอย่างจริ งจังเพื่อความเท่าเทียมกัน ต้องเป็ นส่วนหนึ่งของการทางาน
ของมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน ความเท่าเทียมกันระหว่างผูห้ ญิงและผูช้ ายจะส่งผลให้คุณภาพของการทางาน
ของมหาวิทยาลัยเพิ่มพูนขึ้น ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจะส่งเสริ มสิ ทธิที่เท่าเทียมกันของผูห้ ญิงและผูช้ ายในเรื่ องที่เกี่ยวกับงาน
เงินเดือน ตาแหน่งและเงื่อนไขการทางานอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในการเจริ ญก้าวหน้า
Eskilstuna folkhögskola จะใช้อานาจอย่างเต็มที่ในการป้ องกัน การล่วงละเมิดทางเพศ,
การเลือกปฏิบตั ิอนั มีสาเหตุมาจากเพศ, สถานะทางเพศ, ชาติกาเนิด หรื อเพราะความพิการทุภพลภาพ

การถูกกลัน่ แกล้ ง และเลือกปฏิบัติ
ภาษาทัว่ ไปเรี ยกการถูกกลัน่ แกล้ง และเลือกปฏิบตั ิวา่ การถูกรุ มทาร้ายในผูใ้ หญ่, การถูกทาร้ายทางจิตใจ,
การถูกขับออกจากกลุ่มุ และการละเมิดรังแกที่มุ่งหมายกระทาต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรื อทั้งกลุ่ม
(ให้ดูการล่วงละเมิดทางเพศด้วย ) Eskilstuna folkhögskola จะไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดและเลือกปฏิบตั ิ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรื อผูอ่ ื่น ไม่วา่ ในรู ปแบบใดๆ
หนังสื อนี้ได้อธิบายถึงความรับผิดชอบและภาระหน้าทีของอาจารย์ใหญ่, ของมณฑลเซิร์มลันด์, ขององค์กรสหภาพต่างๆ,
ของครู อาจารย์ และของนักศึกษา เมื่อมีการกลัน่ แกล้งและปฏิบตั ิดว้ ยความลาเอียงเกิดขึ้น

การล่วงละเมิดทางเพศ
การล่วงละเมิดทางเพศ หมายถึงทุกรู ปแบบของพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่พึงประสงค์อนั ทาให้ผถู ้ ูกกระทารู ้สึกว่า
ถูกล่วงละเมิด ตามกฏที่ได้ปฏิบตั ิกนั มา จะใช้ประสพการณ์ของผูถ้ กู ล่วงละเมิดเป็ นเครื่ องตัดสิ นว่าอันไหนเป็ นการ
ล่วงละเมิดหรื อไม่
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Eskilstuna folkhögskola จะไม่ยอมรับการล่วงละเมิดทางเพศไม่วา่ ในรู ปแบบใดๆ ทางมหาวิทยาลัยจึงทางานเพื่อป้ องกัน
การล่วงละเมิดทางเพศที่อาจจะเกิดกับพนักงาน และคิดเตรี ยมการไว้วา่ ควรจะทาอย่างไรถ้าเกิดมีข้ นึ
ทั้งๆที่หาทางป้ องกันไว้แล้ว

กฏเกีย่ วกับการมีหรือใช้ สัญลักษณ์ทชี ี้ไปในด้ านล่วงละเมิด
กฏนี้ได้พดู ถึงวิธีการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งยึดปฏิบตั ิหรื อมีปฏิกิริยาต่อนักศึกษาที่ติดหรื อใช้เครื่ องหมายหรื อเสื้ อผ้าที่มีขอ้
ความหรื อสัญลักษณ์ที่ส่อไปในทางล่วงละเมิด

แผนการของความเป็ นไปได้ ของ Eskilstunafolkhögskola
ความเป็ นไปได้ไม่ได้หมายถึงแค่การเข้ามาและออกไปได้จากสถานที่ใดทีหนึ่ง ไม่วา่ ใครจะกลายเป็ น
คนด้อยความสามารถได้ ถ้าไปเจอกับสิ่ งแวดล้อมที่มีความบกพร่ องหรื อมีอุปสรรค
มันอาจจะมีความบกพร่ องในเรื่ องของสรี ระสิ่ งแวดล้อม แต่มนั อาจจะเป็ นการบกพร่ องในเรื่ องของการให้ขอ้ มูล
การสื่ อสารและการต้อนรับก็ได้
ทางมหาวิทยาลัยทางานเพื่อขจัดอุปสรรคต่างๆเพื่อให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่ วมในสังคมมหาวิทยาลัย มันอาจจะเกี่ยวกับ
เทคนิคการสร้างอาคาร หรื อเกี่ยวกับการให้ขอ้ มูลที่ประยุกต์ให้เข้ากับความจาเป็ นเพื่อความเป็ นไปได้ ความจาเป็ นในการ
ปรับเปลี่ยนสิ่ งแวดล้อมรวมทั้งภายในและภายนอกอาคาร การวางแผนได้มองการณ์ไกลและคานึงถึงการสร้างตึกอาคาร
ให้เข้ากับความต้องการของผูท้ ี่มีความพิการในรู ปแบบต่างๆ

แผนการป้องกันภัย
แผนการป้ องกันภัยของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย การประเมินความเสี่ ยง และการแยกแยะความเสี่ ยง
การแบ่งความรับผิดชอบ และแผนการแก้ไขปั ญหา รวมทั้งความจาเป็ นในการให้ความรู ้
โดยกรรมวิธีการที่จะจัดการกับความเสี่ ยง อันดับแรกจะต้องกาจัดและลดการคุกคามของอันตราย
และอันดับถัดไปก็คือการลดผลเสี ยที่จะมาจากความเสี่ ยงเหล่านั้น
อาจารย์ใหญ่คือผูร้ ับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของ Eskilstuna folkhögskola ความรับผิดชอบในเรื่ องของสารเคมี
ได้มอบหมายให้อาจารย์คนหนึ่ง ความรับผิดชอบในเรื่ องของความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ได้มอบหมาย
ให้ฝ่ายที่มีหน้าที่ทางไอทีรับไป ในคณะกรรมการป้ องกันภัยจะมีการจัดการกับการป้ องกันภัยในทุกๆเรื่ อง
สาหรับการจัดการและประสานงานที่เกี่ยวกับเรื่ งการป้ องกันภัยอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูป้ ระสานงานด้านสิ่ งแวดล้อม
ของสถานที่ทางาน, ผูร้ ับผิดชอบฝ่ ายดับเพลิง, ผูป้ ระสานงานด้านสิ่ งแวดล้อม และประธานคณะกรรมการป้ องกันภัย
ในแผนป้ องกันภัยนั้น มีสาระสาคัญของเรื่ องเหล่านี้รวมอยูด่ ว้ ย ได้แก่ ระบบการทางานเพื่อป้ องกันเพลิงไหม้,
แผนปฏิบตั ิการเมื่อมีภาวะวิกฤติ, นโยบายเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม และแผนการเรื่ องความทัดเทียมกัน
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SBA (ระบบการทางานเพือ่ ป้องกันเพลิงไหม้ )
ใน SBA ได้อธิบายถึงความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการทางานเพื่อป้ องกันเพลิงไหม้
ที่มหาวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการดับเพลิง ที่เป็ นแหล่งให้ความรู ้และรายงานกิจการขององค์กร และดูแลในเรื่ องของ
การเตรี ยมความพร้อมตลอดจนดูแลให้มีแผนการปฏิบตั ิการด้วย
นอกจากนั้นในหนังสื อนี้ยงั ได้เขียนถึง เวลา และวิธีการที่จะตรวจสภาพระบบการป้ องกันเพลิงไหม้
พร้อมทั้งให้มีการบันทึกไว้ดว้ ย รายละเอียดของการฝึ กซ้อมดับเพลิงก็มีรวมอยูด่ ว้ ยเช่นกัน ใน SBAยังมี “ รายการที่ควรจา “
และ ” รายการ ที่จะต้องตรวจสอบหลังการฝึ กซ้อมหนีไฟ “ พร้อมทั้งมีแผนผังการหนีไฟไว้ดว้ ย

แผนการจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง
แผนการนี้ช่วยให้ความมัน่ ใจได้วา่ ถ้าเกิดมีความขัดแย้งเกิดขึ้นไม่วา่ ในรู ปแบบใด จะมีมาตรการที่ใช้เป็ นประจา
เพื่อจัดการแก้ไขเพื่อให้ท้ งั คนและองค์กรได้รับความเสี ยหายน้อยที่สุด การที่ทางมหาวิทยาลัยได้ระบุถึงมุมมอง
และวิธีการจัดการกับความขัดแย้งในหนังสื อนี้ก็เพื่อให้นกั ศึกษาและคณะเจ้าหน้าที่ได้มีความเข้าใจถึงการจัดการ
กับปั ญหาความขัดแย้งของ Eskilstuna folkhögskola
Eskilstuna folkhögskola จะไม่ยอมรับปั ญหาขัดแย้งที่เป็ นผลลบต่อสุขภาพและคุณภาพของงานทุกรู ปแบบ
มหาวิทยาลัยพยายามทุกวิถีทางเพื่อรักษาบรรยากาศที่เปิ ดและเป็ นไปในทางบวก เจ้าหน้าที่ทุกคนอุทิศตนเพื่อสร้างสรรค์
บรรยากาศที่อบอุ่น ทุกคนต้องรู ้หน้าที่ของตนและสามารถรับมือกับทุกสถานะการณ์และต้องคานึงความไม่เหมือนกันได้

นโยบายเกีย่ วกับยาเสพติด
Eskilstuna folkhögskola จะเป็ นสถานทีท่ างานและสถานศึกษาทีป่ ลอดยาเสพติด เป้ าหมายของมหาวิทยาลัยก็คอื
การป้ องกันการใช้ สิ่งเสพติด, การป้ องกันสิ่งทีไ่ ม่ ดตี ่ อสุขภาพ, การป้ องกันปัญหาขัดแย้ ง และการถูกออกจากการศึกษา
เนื่องจากการใช้ ยาเสพติด ตลอดจนสร้ างความมัน่ คงด้ านสังคมจิตวิทยาให้ กบั บรรยากาศของสถานศึกษาและสถานทีท่ างาน
ไม่ อนุญาติให้ เจ้ าหน้ าทีแ่ ละนักศึกษา เสพเครื่องดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล ไม่ อนุญาติให้ มกี ารเมาหรือการแสดงออกเนือ่ งจากผล
ของฤทธิ์แอลกอฮอลในเขตโรงเรียนหรือสถานทีท่ อี่ ยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน การใช้ ยาเสพติด, ยาสู ดดม
และยากระตุ้นกาลัง รวมทั้งยาทีท่ างเภสัชกรรมได้ จดั ไว้ ในประเภทยาเสพติด เป็ นสิ่งต้ องห้ าม
ในหนังสือนีไ้ ด้ บรรยายถึงการแก้ไขปัญหาในกรณีทนี่ ักศึกษาเป็ นทีต่ ้ องสงสัยว่ าใช้ ยาเสพติดทีม่ หาวิทยาลัย
นักศึกษาทีต่ ้ องสงสัยจะได้ รับการจัดการโดยคณะอาจารย์ และผู้ทดี่ ูแลสุ ขภาพของนักศึกษาซึ่งประกอบด้ วย
อาจารย์ แนะแนวการศึกษา, นักสังคมสงเคราะห์ , อาจารย์ ทชี่ านาญพิเศษในการสอน, ผู้ช่วยอาจารย์ ใหญ่ และอาจารย์ ใหญ่
เพือ่ ปกป้ องนักศึกษาทีต่ ้องสงสั ย การดาเนินการแก้ ปัญหาจัดการจะดาเนินไปภายใต้ กฎการเก็บข้ อมูลทุกอย่ างเป็ นความลับ

สิ ทธิในการศึกษาเล่าเรียน
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มาตรฐานของสิ ทธิในการศึกษาเล่าเรี ยนของ Eskilstuna folkhögskola ได้บรรยายถึงสิ ทธิ และหน้าที่ของนักศึกษา
ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่ทางมหาวิทยาลัยมีหน้าที่แจ้งแก่นกั ศึกษา ได้แก่ขอ้ มูลสาคัญ ต.ย เช่นค่าธรรมเนียม, ใบรับรอง,
การประกัน, การขาดเรี ยน, ความเป็ นไปได้, ความช่วยเหลือในการเรี ยน, การประเมิน และการร่ วมมือของนักศึกษา

ระเบียบการรับสมัครเข้ าเป็ นนักศึกษา
ผูท้ ี่จะได้รับให้เข้าเรี ยนในทุกคณะวิชาต้องมีอายุครบ 18 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป ใบสมัครที่ยนื่ เข้ามาในวันใกล้วนั สุดท้าย
ของการรับสมัครจะได้รับการพิจารณาก่อน ทางมหาวิทยาลัยจะประเมินสถานะการณ์และเงื่อนไขทั้งหมดของผูย้ นื่
ใบสมัครนั้นในความสามารถที่จะเรี ยนวิชาต่างๆที่บรรจุอยูใ่ นคณะวิชาสาเร็ จได้ในขั้นที่น่าพึงพอใจ คณะวิชานั้น
จะเปิ ดสอนก็ต่อเมื่อมีจานวนผูส้ มัครเรี ยนมากพอ
มหาวิทยาลัยจะพยายามทาให้เกิดกลไกของกลุ่มต่างๆเพื่อสะท้อนถึงชุมชนของเรา ในหนังสื อนี้จะมีการเขียนเจาะจงถึง
การค้นหาในบล๊อคที่เกี่ยวโยงกับเรื่ องชาติกาเนิด คณะวิชาทัว่ ไป หรื อ TP/SSAS

ระเบียบการคัดเลือกนักศึกษาเข้ าเรียน
การคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรี ยนที่ Eskilstuna folkhögskula ที่ใช้ปฏิบตั ิอยูไ่ ด้อธิบายถึงวิธีการที่มหาวิทยาลัยรับใบสมัคร
และการปฏิบตั ิต่อใบสมัครที่ยนื่ เข้ามา มีเขียนบ่งไว้ดว้ ยว่าใครจะทาอะไร พร้อมทั้งลับดับของการทา

การหยุดชะงักการเรี ยน/การออก
ในหนังสื อนี้ได้อธิบายถึงหลักการปฏิบติในกรณี ที่นกั ศึกษาสมัครใจหยุดเรี ยนเอง ในหนังสื อนี้ได้เขียนไว้ดว้ ยว่า
ใครจะทาอะไร ในกรณี ที่นกั ศึกษาไม่รักษาสภานะภาพการเป็ นนักศึกษาของตนเอง (ขาดเรี ยนบ่อยมาก) หรื อทาผิด
กฎประเพณี ของมหาวิทยาลัย ผูช้ ่วยอาจารย์ใหญ่/อาจารย์ใหญ่เท่านั้นที่จะเป็ นผูล้ งมติตดั สิ นในเรื่ องของการให้ออก
จากการเรี ยนของนักศึกษา

