
Kortversion av policydokument 

นโยบายเกีย่วกบัความแตกต่างและหลากหลาย  

 
การท างานของมหาวทิยาลยัอยูภ่ายใตก้ฎหมายการก่อเกิดฝงูชน ท่ีไดบ่้งใวอ้ยางหน่ึงคือความทา้ทาย 
ในการท างานในชุมชนท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย ทางมหาวทิยาลยัไดต้ั้งเป้าหมายและกฎระเบียบข้ึน 
เพ่ือท างานกบัค าถามเหล่าน้ี 
 

หน่ึงในงานท่ี Eskilstuna folkhögskolan ท าคือการท าใหส้ถาบนัเป็นจุดพบทางวฒันธรรม 
ท่ีน าเอาความรู้ความสามารถและประสพการณ์ของทุกคนมาใชป้ระโยชน์ และใหโ้อกาสกบัทุกคนท่ีจะพฒันาตนเอง 
ใหเ้จริญกา้วหนา้ตามเง่ือนไขของแต่ละคน ท่ีมหาวทิยาลยัน้ี ทุกๆคนมีสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกนัโดยไม่ค านึงถึง เพศ 
เช้ือชาติ หรือสถานะภาพทางเพศ ความทุภพลภาพ หรืออาย ุ
 

นโยบายของความเท่าเทียมกัน 

 
ในหนงัสือน้ีไดเ้ขียนไวว้า่ การท างานอยา่งจริงจงัเพ่ือความเท่าเทียมกนั ตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของการท างาน 
ของมหาวทิยาลยัอยา่งแน่นอน ความเท่าเทียมกนัระหวา่งผูห้ญิงและผูช้ายจะส่งผลใหคุ้ณภาพของการท างาน 
ของมหาวทิยาลยัเพ่ิมพนูข้ึน ดงันั้นทางมหาวทิยาลยัจะส่งเสริมสิทธิท่ีเท่าเทียมกนัของผูห้ญิงและผูช้ายในเร่ืองท่ีเก่ียวกบังาน 
เงินเดือน ต าแหน่งและเง่ือนไขการท างานอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในการเจริญกา้วหนา้  
 

Eskilstuna folkhögskola จะใชอ้ านาจอยา่งเตม็ท่ีในการป้องกนั การล่วงละเมิดทางเพศ, 
การเลือกปฏิบติัอนัมีสาเหตุมาจากเพศ, สถานะทางเพศ, ชาติก าเนิด หรือเพราะความพิการทุภพลภาพ  
 

การถูกกลัน่แกล้ง และเลือกปฏิบัติ 
ภาษาทัว่ไปเรียกการถูกกลัน่แกลง้ และเลือกปฏิบติัวา่ การถูกรุมท าร้ายในผูใ้หญ่, การถูกท าร้ายทางจิตใจ, 
การถูกขบัออกจากกลุุ่ม และการละเมิดรังแกท่ีมุ่งหมายกระท าต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือทั้งกลุ่ม 
(ใหดู้การล่วงละเมิดทางเพศดว้ย ) Eskilstuna folkhögskola จะไม่ยอมใหมี้การล่วงละเมิดและเลือกปฏิบติั 
ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือผูอ่ื่น ไม่วา่ในรูปแบบใดๆ 
 

หนงัสือน้ีไดอ้ธิบายถึงความรับผดิชอบและภาระหนา้ทีของอาจารยใ์หญ่, ของมณฑลเซิร์มลนัด,์ ขององคก์รสหภาพต่างๆ, 
ของครูอาจารย ์และของนกัศึกษา เม่ือมีการกลัน่แกลง้และปฏิบติัดว้ยความล าเอียงเกิดข้ึน 
 

การล่วงละเมิดทางเพศ 
  

การล่วงละเมิดทางเพศ หมายถึงทุกรูปแบบของพฤติกรรมการแสดงออกท่ีไม่พึงประสงคอ์นัท าใหผู้ถู้กกระท ารู้สึกวา่ 
ถูกล่วงละเมิด ตามกฏท่ีไดป้ฏิบติักนัมา จะใชป้ระสพการณ์ของผูถู้กล่วงละเมิดเป็นเคร่ืองตดัสินวา่อนัไหนเป็นการ 
ล่วงละเมิดหรือไม่ 
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Eskilstuna folkhögskola จะไม่ยอมรับการล่วงละเมิดทางเพศไม่วา่ในรูปแบบใดๆ ทางมหาวทิยาลยัจึงท างานเพ่ือป้องกนั 
การล่วงละเมิดทางเพศท่ีอาจจะเกิดกบัพนกังาน และคิดเตรียมการไวว้า่ควรจะท าอยา่งไรถา้เกิดมีข้ึน 
ทั้งๆท่ีหาทางป้องกนัไวแ้ลว้ 
 

กฏเกีย่วกบัการมีหรือใช้สัญลักษณ์ทช้ีีไปในด้านล่วงละเมิด 
 

กฏน้ีไดพ้ดูถึงวธีิการท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งยดึปฏิบติัหรือมีปฏิกิริยาต่อนกัศึกษาท่ีติดหรือใชเ้คร่ืองหมายหรือเส้ือผา้ท่ีมีขอ้
ความหรือสญัลกัษณ์ท่ีส่อไปในทางล่วงละเมิด 
 

แผนการของความเป็นไปได้ของ Eskilstunafolkhögskola 

 
ความเป็นไปไดไ้ม่ไดห้มายถึงแคก่ารเขา้มาและออกไปไดจ้ากสถานท่ีใดทีหน่ึง ไม่วา่ใครจะกลายเป็น 
คนดอ้ยความสามารถได ้ถา้ไปเจอกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความบกพร่องหรือมีอุปสรรค 
มนัอาจจะมีความบกพร่องในเร่ืองของสรีระส่ิงแวดลอ้ม แต่มนัอาจจะเป็นการบกพร่องในเร่ืองของการใหข้อ้มูล 
การส่ือสารและการตอ้นรับก็ได ้
 
ทางมหาวทิยาลยัท างานเพื่อขจดัอุปสรรคต่างๆเพ่ือใหทุ้กคนสามารถมีส่วนร่วมในสงัคมมหาวทิยาลยั มนัอาจจะเก่ียวกบั 
เทคนิคการสร้างอาคาร หรือเก่ียวกบัการใหข้อ้มูลท่ีประยกุตใ์หเ้ขา้กบัความจ าเป็นเพ่ือความเป็นไปได ้ความจ าเป็นในการ 
ปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งภายในและภายนอกอาคาร การวางแผนไดม้องการณ์ไกลและค านึงถึงการสร้างตึกอาคาร 
ใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของผูท่ี้มีความพิการในรูปแบบต่างๆ 
 

แผนการป้องกนัภัย 
 

แผนการป้องกนัภยัของมหาวทิยาลยัประกอบดว้ย การประเมินความเส่ียง และการแยกแยะความเส่ียง 
การแบ่งความรับผดิชอบ และแผนการแกไ้ขปัญหา รวมทั้งความจ าเป็นในการใหค้วามรู้ 
โดยกรรมวธีิการท่ีจะจดัการกบัความเส่ียง อนัดบัแรกจะตอ้งก าจดัและลดการคุกคามของอนัตราย 
และอนัดบัถดัไปก็คือการลดผลเสียท่ีจะมาจากความเส่ียงเหล่านั้น 
 

อาจารยใ์หญ่คือผูรั้บผิดชอบในดา้นความปลอดภยัของ Eskilstuna folkhögskola ความรับผดิชอบในเร่ืองของสารเคมี 
ไดม้อบหมายใหอ้าจารยค์นหน่ึง ความรับผิดชอบในเร่ืองของความปลอดภยัของระบบคอมพิวเตอร์ไดม้อบหมาย 
ใหฝ่้ายท่ีมีหนา้ท่ีทางไอทีรับไป ในคณะกรรมการป้องกนัภยัจะมีการจดัการกบัการป้องกนัภยัในทุกๆเร่ือง 
ส าหรับการจดัการและประสานงานท่ีเก่ียวกบัเร่ืงการป้องกนัภยัอยูใ่นความรับผิดชอบของผูป้ระสานงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ของสถานท่ีท างาน, ผูรั้บผดิชอบฝ่ายดบัเพลิง, ผูป้ระสานงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม และประธานคณะกรรมการป้องกนัภยั 
 
ในแผนป้องกนัภยันั้น มีสาระส าคญัของเร่ืองเหล่าน้ีรวมอยูด่ว้ย ไดแ้ก่ ระบบการท างานเพ่ือป้องกนัเพลิงไหม,้ 
แผนปฏิบติัการเม่ือมีภาวะวกิฤติ, นโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม และแผนการเร่ืองความทดัเทียมกนั 
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SBA (ระบบการท างานเพือ่ป้องกนัเพลงิไหม้ ) 

 
ใน SBA ไดอ้ธิบายถึงความรับผิดชอบของมหาวทิยาลยั และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานเพ่ือป้องกนัเพลิงไหม ้
ท่ีมหาวทิยาลยัจะมีคณะกรรมการดบัเพลิง ท่ีเป็นแหล่งใหค้วามรู้และรายงานกิจการขององคก์ร และดูแลในเร่ืองของ 
การเตรียมความพร้อมตลอดจนดูแลใหมี้แผนการปฏิบติัการดว้ย 

นอกจากนั้นในหนงัสือน้ียงัไดเ้ขียนถึง เวลา และวธีิการท่ีจะตรวจสภาพระบบการป้องกนัเพลิงไหม ้
พร้อมทั้งใหมี้การบนัทึกไวด้ว้ย รายละเอียดของการฝึกซอ้มดบัเพลิงก็มีรวมอยูด่ว้ยเช่นกนั ใน SBAยงัมี “ รายการท่ีควรจ า “ 
และ ” รายการ ท่ีจะตอ้งตรวจสอบหลงัการฝึกซอ้มหนีไฟ “ พร้อมทั้งมีแผนผงัการหนีไฟไวด้ว้ย 
 

แผนการจัดการกบัปัญหาความขัดแย้ง 

 
แผนการน้ีช่วยใหค้วามมัน่ใจไดว้า่ถา้เกิดมีความขดัแยง้เกิดข้ึนไม่วา่ในรูปแบบใด จะมีมาตรการท่ีใชเ้ป็นประจ า 
เพ่ือจดัการแกไ้ขเพ่ือใหท้ั้งคนและองคก์รไดรั้บความเสียหายนอ้ยท่ีสุด การท่ีทางมหาวทิยาลยัไดร้ะบุถึงมุมมอง 
และวธีิการจดัการกบัความขดัแยง้ในหนงัสือน้ีก็เพ่ือใหน้กัศึกษาและคณะเจา้หนา้ท่ีไดมี้ความเขา้ใจถึงการจดัการ 
กบัปัญหาความขดัแยง้ของ Eskilstuna folkhögskola 
 

Eskilstuna folkhögskola จะไม่ยอมรับปัญหาขดัแยง้ท่ีเป็นผลลบต่อสุขภาพและคุณภาพของงานทุกรูปแบบ 
มหาวทิยาลยัพยายามทุกวถีิทางเพื่อรักษาบรรยากาศท่ีเปิดและเป็นไปในทางบวก เจา้หนา้ท่ีทุกคนอทิุศตนเพื่อสร้างสรรค์ 
บรรยากาศท่ีอบอุ่น ทุกคนตอ้งรู้หนา้ท่ีของตนและสามารถรับมือกบัทุกสถานะการณ์และตอ้งค านึงความไม่เหมือนกนัได ้
 

นโยบายเกีย่วกบัยาเสพติด 

Eskilstuna folkhögskola จะเป็นสถานทีท่ างานและสถานศึกษาทีป่ลอดยาเสพตดิ เป้าหมายของมหาวทิยาลยักค็อื 
การป้องกนัการใช้ส่ิงเสพตดิ, การป้องกนัส่ิงทีไ่ม่ดต่ีอสุขภาพ, การป้องกนัปัญหาขดัแย้ง และการถูกออกจากการศึกษา 
เนื่องจากการใช้ยาเสพตดิ ตลอดจนสร้างความมัน่คงด้านสังคมจติวทิยาให้กบับรรยากาศของสถานศึกษาและสถานทีท่ างาน 

ไม่อนุญาตใิห้เจ้าหน้าทีแ่ละนักศึกษา เสพเคร่ืองดืม่ทีม่แีอลกอฮอล ไม่อนุญาตใิห้มกีารเมาหรือการแสดงออกเนือ่งจากผล 
ของฤทธ์ิแอลกอฮอลในเขตโรงเรียนหรือสถานทีท่ีอ่ยู่ในความรับผดิชอบของโรงเรียน การใช้ยาเสพตดิ, ยาสูดดม 
และยากระตุ้นก าลงั รวมทั้งยาทีท่างเภสัชกรรมได้จดัไว้ในประเภทยาเสพตดิ เป็นส่ิงต้องห้าม 

ในหนังสือนีไ้ด้บรรยายถึงการแก้ไขปัญหาในกรณีทีน่ักศึกษาเป็นทีต้่องสงสัยว่าใช้ยาเสพตดิทีม่หาวทิยาลยั 
นักศึกษาทีต้่องสงสัยจะได้รับการจดัการโดยคณะอาจารย์และผู้ทีดู่แลสุขภาพของนกัศึกษาซ่ึงประกอบด้วย 
อาจารย์แนะแนวการศึกษา, นักสังคมสงเคราะห์, อาจารย์ทีช่ านาญพเิศษในการสอน, ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่และอาจารย์ใหญ่ 
เพือ่ปกป้องนักศึกษาทีต้่องสงสัย การด าเนินการแก้ปัญหาจดัการจะด าเนินไปภายใต้กฎการเกบ็ข้อมูลทุกอย่างเป็นความลบั 

 

สิทธิในการศึกษาเล่าเรียน 



Kortversion av policydokument 

 

มาตรฐานของสิทธิในการศึกษาเล่าเรียนของ Eskilstuna folkhögskola ไดบ้รรยายถึงสิทธิและหนา้ท่ีของนกัศึกษา 
ตลอดจนขอ้มูลข่าวสารท่ีทางมหาวทิยาลยัมีหนา้ท่ีแจง้แก่นกัศึกษา ไดแ้ก่ขอ้มูลส าคญั ต.ย เช่นค่าธรรมเนียม, ใบรับรอง, 
การประกนั, การขาดเรียน, ความเป็นไปได,้ ความช่วยเหลือในการเรียน, การประเมิน และการร่วมมือของนกัศึกษา 
 

ระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

 
ผูท่ี้จะไดรั้บใหเ้ขา้เรียนในทุกคณะวชิาตอ้งมีอายคุรบ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ใบสมคัรท่ียืน่เขา้มาในวนัใกลว้นัสุดทา้ย 
ของการรับสมคัรจะไดรั้บการพิจารณาก่อน ทางมหาวทิยาลยัจะประเมินสถานะการณ์และเง่ือนไขทั้งหมดของผูย้ืน่ 
ใบสมคัรนั้นในความสามารถท่ีจะเรียนวชิาต่างๆท่ีบรรจุอยูใ่นคณะวชิาส าเร็จไดใ้นขั้นท่ีน่าพึงพอใจ คณะวชิานั้น 
จะเปิดสอนก็ต่อเม่ือมีจ านวนผูส้มคัรเรียนมากพอ 
 

มหาวทิยาลยัจะพยายามท าใหเ้กิดกลไกของกลุ่มต่างๆเพ่ือสะทอ้นถึงชุมชนของเรา ในหนงัสือน้ีจะมีการเขียนเจาะจงถึง 
การคน้หาในบลอ๊คท่ีเก่ียวโยงกบัเร่ืองชาติก าเนิด คณะวชิาทัว่ไป หรือ TP/SSAS 
 

ระเบียบการคัดเลอืกนักศึกษาเข้าเรียน 

 
การคดัเลือกนกัศึกษาเขา้เรียนท่ี Eskilstuna folkhögskula ท่ีใชป้ฏิบติัอยูไ่ดอ้ธิบายถึงวธีิการท่ีมหาวทิยาลยัรับใบสมคัร 
และการปฏิบติัต่อใบสมคัรท่ียืน่เขา้มา มีเขียนบ่งไวด้ว้ยวา่ใครจะท าอะไร พร้อมทั้งลบัดบัของการท า 
  
 

การหยุดชะงักการเรียน/การออก  
 

ในหนงัสือน้ีไดอ้ธิบายถึงหลกัการปฏิบติในกรณีท่ีนกัศึกษาสมคัรใจหยดุเรียนเอง ในหนงัสือน้ีไดเ้ขียนไวด้ว้ยวา่ 
ใครจะท าอะไร ในกรณีท่ีนกัศึกษาไม่รักษาสภานะภาพการเป็นนกัศึกษาของตนเอง (ขาดเรียนบ่อยมาก) หรือท าผิด 
กฎประเพณีของมหาวทิยาลยั ผูช่้วยอาจารยใ์หญ่/อาจารยใ์หญ่เท่านั้นท่ีจะเป็นผูล้งมติตดัสินในเร่ืองของการใหอ้อก 
จากการเรียนของนกัศึกษา 
 

 

 

 


