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ຄົນຮູໍ້ວົ່ າຖໍ້າມ ກ ລະນ ນ ໍ້ ເກິດຂືໍ້ ນຈະໄດໍ້ຮັບໂທດຢົ່າເຫມາະສົມ  

 

I. ພາກສະເຫນ  
 

ນະໂຍບາຍການຂົົ່ ມເຫັງໃນສະຖານທ ົ່ ເຮັດວຽກໄດໍ້ລະບຸໄວໍ້ ດັົ່ ງນ ໍ້ ,ທຸກການກະທ າແບບທາລຸນອັນເປັນຜົນໃຫໍ້ມ ການແບົ່ ງແຍກແລະມ ຜົນກະ

ທົບເຖິງຫນໍ້ າທ ົ່ ວຽກງານແລະການຝຶກຝົນທ າງານຂອງພະນັກງານທ ົ່ ດ ເດັົ່ ນພໍ້ ອມທັງມ ຜົນກະທົບໃນການປະຕິບັດວຽກງານ 

ຂອງມະຫາວ ທະຍາໄລຂອງໂຄໂລຣາໂດ("ມະຫາວິທະຍາໄລ").ຍິົ່ ງໄປກວົ່ານັໍ້ ນ,ພະນັກງານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລທຸກຄົນຄວນຈະເຄົາລົບ 

ແລະໃຫໍ້ກຽດ,ໃຫໍ້ຄວາມນັບຖືໃນການຕິດຕ ົ່ ພົວພັນກັບເພືົ່ ອນຮົ່ວມງານໃນແບບຂອງພະນັກງານທ ົ່ ມ ສະມັຕະພາບສູງ.  

 

ວິທະຍາໄລມ ນະໂຍບາຍທ ົ່ ຫໍ້າມການຈ າແນກທ ົ່ ຜິດກົດຫມາຍ, ການແບົ່ ງແຍກ,ແລະການລົ່ວງລະເມ ດ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, 

ການຂົົ່ ມເຫັງໃນສະຖານທ ົ່ ເຮັດວຽກສາມາດພົວພັນກັບການຈ າແນກທ ົ່ ຜິດກົດຫມາຍແລະການລົ່ວງລະເມ ດ,ການຂົົ່ ມເຫັງ 

ໃນບົ່ ອນເຮັດວຽກ ສາມາດເກ ດຂືໍ້ ນໃນລັກສະນະຂອງການປະພຶດຜິດລະບຽບວິນັຍ. ນະໂຍບາຍນ ໍ້  ແມົ່ນການປະພຶດທ ົ່ ຕໍ້ອງຫໍ້າມໃນ 

ການລົ່ວງລະເມ ດຜິດກົດຫມາຍຫືຼການຈ າແນກ, ເຊິົ່ ງແມົ່ນການແກໍ້ໄຂໂດຍຜົ່ ານນະໂຍບາຍວິທະຍາໄລອືົ່ ນໆ. 

 

ນະໂຍບາຍນ ໍ້ ບ ົ່ ໄດໍ້ມ ເຈດຕະນາຈະກ ົ່ ຕັໍ້ ງບຸກຄົນຫລືກຸົ່ມໃດກຸົ່ມນືົ່ ງທ ົ່ ບ ົ່ ຢູົ່ພາຍໃຕໍ້ການປົກປໍ້ອງຂອງກົດຫມາຍ 

 

ຫນໍ້ າທ ົ່ ຮັບຜິດຊອບອັນນ ໍ້ ເປັນເລືໍ້ ອງ ຄ ຂາດບາດຕາຍສ າລັບພະນັກງານທຸກຄົນຖໍ້າພະນັກງານຄົນໃດຄຶດວົ່າໂຕເອງຄືເປົໍ້ າ 

ຫມາຍໃນການຖືກຂົົ່ ມເຫັງໃນສະຖານທ ົ່ ເຮັດວຽກຫລືເປັນພະຍານໃນການປະພຶດເຫລົົ່ ານ ໍ້ ກະລຸນາລາຍງານໃຫໍ້ຂະແຫນງຮັບຜິດ 

ຊອບທ ົ່ ກົ່ ຽວຂໍ້ອງຮັບຮູໍ້ທັນທ ໂດຍບ ົ່ ຕໍ້ອງຢໍ້ານກົວໃນການແກໍ້ແຄໍ້ນໃດໆ 

 

ນະໂຍບາຍນ ໍ້ ບ ົ່ ໄດໍ້ມ ຈຸດປະສົງແລະຈະບ ົ່ ໄດໍ້ຮັບການນ າໃຊໍ້ໃນວິທ ການທ ົ່ ຈະລະເມ ດສິດທິຂອງອິດສະລະພາບທາງວິຊາການແລະ 
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ອິດສະລະພາບຂອງການສະແດງອອກໄດໍ້. ເຖິງແມົ່ນວົ່ານະໂຍບາຍນ ໍ້ ຫໍ້າມ ການຂົົ່ ມເຫັງໃນບົ່ ອນເຮັດວຽກ ໂດຍພະນັກງານທັງຫມົດ, 

ນະໂຍບາຍຈະບ ົ່ ໄດໍ້ຮັບການນ າໃຊໍ້ເພືົ່ ອທ າລາຍການປະຕິບັດຕາມກວດກາສົມເຫດສົມຜົນໃນເວລາທ ົ່ ປະຕິບັດໃນລັກສະນະ 

ສົມເຫດສົມຜົນ. ນະໂຍບາຍນ ໍ້ ມ ເປົໍ້ າຫມາຍເພືົ່ ອໃຫໍ້ສອດຄົ່ອງກັບ, ແລະຈະບ ົ່ ແທນຫລືລົບລໍ້າງນະໂຍບາຍໃດວິທະຍາເຂດ, 

ຂະບວນການຫືຼຂັໍ້ ນຕອນລະບຽບການປະພຶດຄຸໍ້ມຄອງໂດຍນະໂຍບາຍນ ໍ້ . 

 

II. ຖະແຫຼງການນະໂຍບາຍ 

 

A. ວິທະຍາໄລໃຫໍ້ຄຸນຄົ່າສະຫວັດດ ພາບຂອງພະນັກງານຂອງຕົນແລະຮັບຮູໍ້ວົ່ າການຂົົ່ ມເຫັງໃນ ບົ່ ອນເຮັດວຽກ ແມົ່ນຍອມ 

ຮັບບ ົ່ ໄດໍ້. ພາຍໃຕໍ້ນະໂຍບາຍ APS ນ ໍ້ , ການຂົົ່ ມເຫັງໃນບົ່ ອນເຮັດວຽກ  ຖືວົ່າເປັນສິົ່ ງທ ົ່ ຕັອງຫໍ້າມ. 

 

B. ບຸກຄົນຜູໍ້ ໃດຫາກຄິດວົ່າຕົນເອງເປັນ ເປົໍ້ າຫມາຍ ຂອງ ການຂົົ່ ມເຫັງໃນບົ່ ອນເຮັດວຽກ, ຫືຼ ພະຍານ ການ ຂົົ່ ມເຫັງໃນບົ່ ອນ 

ເຮັດວຽກ , ອາດຈະລາຍງານໃຫໍ້  ຫົວຫນໍ້ າຂອງຕົນ/ ພະແນກຮັບຜິດຊອບ;  ຫັຼງຈາກນັໍ້ ນ ລາຍງານຕ ົ່ ຫົວຫນໍ້ າລະດັບຕ ົ່ ໄປ. 

ບົດລາຍງານສາມາດເຮັດໄດໍ້ໂດຍການຕິດຕ ົ່ ຫາຫໍ້ອງການກົມແຮງງານ, ຫໍ້ອງການຄູອາຈານ,ຫລືຫໍ້ອງການສືບສວນ 

ແລະແກໍ້ ໄຂປົກປໍ້ອງໃນການແບົ່ ງແຍກແລະລົ່ວງລະເມ ດທາງເພດ. 
 

C. ຜູໍ້ ທ ົ່ ໄດໍ້ຮັບລາຍງານກົ່ຽວກັບການຂົົ່ ມເຫັງໃນບົ່ ອນເຮັດວຽກບ ົ່ ວົ່ າຈະເປັນຫົວຫນໍ້ າພະນັກງານ/ປະທານພະແນກຫລືຄະນະຕົ່າງໆໃນມ

ະຫາວິທະຍາໄລທ ົ່ ກົ່ ຽວຂໍ້ອງທຸກພາກສົ່ວນດັົ່ ງທ ົ່ ລະບຸໃນພາກII.B, 

ການສອບຖາມຕໍ້ອງເຮັດໃຫໍ້ສົມເຫດສົມຜົນໃນການກົ່າວຫາແລະຄວນບັນທຶກສິົ່ ງທ ົ່ ຄົໍ້ ນພົບ. 

ການສອບສວນທ ົ່ ສົມເຫດສົມຜົນອາດຈະປະກອບມ  ທັງການ ພິຈາລະນາທັດສະນະຂອງທັງສອງຝົ່າຍ 

ທັງຜູໍ້ ຂົົ່ ມເຫັງແລະຜູໍ້ ຖືກຂົົ່ ມເຫັງໃນບົ່ ອນເຮັດວຽກ ຕາມຫລັກການໃນ ນະໂຍບາຍການຂົົ່ ມເຫັງໃນບົ່ ອນເຮັດວຽກ. 

ການຂົົ່ ມເຫັງໃນບົ່ ອນເຮັດວຽກຄວນໄດໍ້ຮັບການລາຍງານໃຫໍ້ຫົວຫນໍ້ າຄົນງານ ເພືົ່ ອໃຊໍ້ພິຈາລະນາ 

ແລະເປັນປັດໄຈໃນການປະເມ ນປະສິດທິພາບຂອງພະນັກງານໃນການທ າງານ. ຫົວຫນໍ້ າພະນັກງານອາດຈະໃຊໍ້ເວລາ 

ໃນການສ າຫລວດເພ ົ່ ມເຕ ມທ ົ່ ເຫມາະສົມ, ເຊິົ່ ງອາດຈະປະກອບມ ການໃຫໍ້ຄ າແນະນ າຜູໍ້ກົ່ ຽວຂໍ້ອງທັງສອງຝົ່າຍ, 

ລິເລ ົ່ ມການດ າເນ ນການແກໍ້ໄຂ, ຫືຼລາຍງານເຫດການ ໄປຫາຫໍ້ອງການວິທະຍາໄລອືົ່ ນໆ ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ, 

ເຊິົ່ ງອາດຈະປະກອບ, ແຕົ່ບ ົ່ ມ ຂ ໍ້ ຈ າກັດ, ພະແນກກົມແຮງງານ,ພະແນກຄູອາຈານຫລື 

ພະແນກກົມສອບສວນຟໍ້ອງຮໍ້ອງ.ພັນທະຕົ່າງໆທ ົ່ ສໍ້າງຂືໍ້ ນໃນນະໂຍບາຍນ ໍ້ ແມົ່ ນແຕກຕົ່າງຈາກນະໂຍບາຍຂອງວິທະຍາໄລເຂດຫືຼນະ

ໂຍບາຍອືົ່ ນໆ, ຂອງລັດຖະບານກາງຫືຼຂອງລັດ. ບ ົ່ ວົ່ າໃນກ ລະນ ໃດໆຂ ໍ້ ກ ານົດຢູົ່ໃນປະໂຫຍກ 

ນ ໍ້ ຈະບ ົ່ ສາມາດນ າໃຊໍ້ໃນນະໂຍບາຍອືົ່ ນໆ,ຂະບວນການອືົ່ ນໆ,ຫືຼການປະພຶດທ ົ່ ຢູົ່ ຂັໍ້ ນຕອນທ ົ່ ຈະເປັນຢົ່າງອືົ່ ນທ ົ່ ໄດໍ້ຮັບການຄຸໍ້ມຄອງໂດຍ

ນະໂຍບາຍນ ໍ້  

ມ ຢູົ່ແລໍ້ວ. 

 

D. ທຸກໆເຫດການທ ົ່ ກົ່ ຽວຂໍ້ອງມ ການຂົົ່ ມຂູົ່ແລະຄວາມຮຸນແຮງຫືຼອັນຕະລາຍທາງດໍ້ານຮົ່າງກາຍຄວນໄດໍ້ຮັບການແນະນ າໃຫໍ້ 

ກົມຕ າຫຼວດຂອງວິທະຍາໄລ. 

 

 

E. ຫໍ້າມບ ົ່ ໃຫໍ້ມ ການຕອບໂຕໍ້ພະນັກງານທ ົ່ ລາຍງານໂດຍສຸຈລິດຕາມທ ົ່ ໄດໍ້ກ ານົດໄວໍ້ໃນນະໂຍບາຍນ ໍ້ ເຖິງແມົ່ນວົ່າຂ ໍ້ ກັງວົນນັໍ້ ນຈະບ ົ່ ມ ມູ

ນຄວາມຈິງໃນທໍ້າຍທ ສຸດກ ຕາມເປັນສິົ່ ງທ ົ່ ຕໍ້ອງຫໍ້າມແລະບ ົ່ ຄວນນ າມາພິຈາລະນາເປັນປັດໃຈໃນການປະເມ ນຜົນການປະຕິບັດງາ

ນຂອງພະນັກງານທັໍ້ ງນ ໍ້ ຂືໍ້ ນຢູົ່ກັບຂັໍ້ ນຕອນການປະເມ ນ ຂອງມະຫາວິທຍາລັຍ. 

F. ບົດລາຍງານການຂົົ່ ມເຫັງໃນສະຖານທ ົ່ ເຮັດວຽກທ ົ່ ບ ົ່ ມ ມູນຄວາມຈິງໂດຍເຈດຕະນາກ ຈະຜິດລະບຽບວິໄນຂອງນະໂຍບາຍແລະຄວນ

ຈະພິຈາລະນາເພືົ່ ອເປັນຂ ໍ້ ມູນໃນການປະເມ ນປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ. 

 

G. ໃຜທ ົ່ ໄດໍ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຂົົ່ ມເຫັງໃນບົ່ ອນເຮັດວຽກສາມາດໃຊໍ້ບ ລິການແລະໄດໍ້ຮັບຄວາມຊຸກຍູໍ້ຊົ່ວຍເຫລືອຈາກຫໍ້ອງການທ ົ່

ປຶກສາຕົ່າງໆເຊັົ່ ນ, ເຊັົ່ ນ: ຫໍ້ອງການ Ombuds ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ. 
 

III. ນິຍາມ 

 

ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍນ ໍ້ , ສ ານວນທ ົ່ ໃຊໍ້ໃນນະໂຍບາຍ APS ນ ໍ້ ໄດໍ້ກ ານົດໄວໍ້ໃນ (ຄ າສັບເງືົ່ ອນໄຂ APS) ຫືຼກ ານົດໄວໍ້ໃນ APS ນ ໍ້ : 

 

A. ຈຸດປະສົງ:  ຖໍ້າບຸກຄົນຫືຼກຸົ່ມຄົນໃດທ ົ່ ໄດໍ້ຮັບການເຈາະຈົງໃນການຂົົ່ ມເຫັງໃນບົ່ ອນເຮັດວຽກ. 

 

B. ພະຍານ:  ບຸກຄົນຜູໍ້ ທ ົ່ ເປັນພະຍານ ການຂົົ່ ມເຫັງໃນບົ່ ອນເຮັດວຽກ. 
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C. ການຂົໍ່ ມເຫັງໃນບໍ່ ອນເຮັດວຽກ:  ການກະທ າທ ົ່ ຕ ົ່ ເນືົ່ ອງທາງຮົ່າງກາຍ, ວາຈາຫລືລາຍລັກອັກສອນ 

 

D. ໃນການປະພຶດທ ົ່ ມ ຈຸດປະສົງເພືົ່ ອຂົົ່ ມຂູົ່ ,ແລະ / ຫືຼຈ ກຫນໍ້ າບຸກຄົນຫລືກຸົ່ມໃນບົ່ ອນເຮັດວຽກ . ໂດຍອ ງຕາມສະຖານະການ, 

ການຂົົ່ ມເຫັງໃນບົ່ ອນເຮັດວຽກ ອາດຈະປະກອບມ , ແຕົ່ບ ົ່ ຈ າກັດມ ດັົ່ ງນ ໍ້ :  
 

• ການກະທ າໃນທາງລົບ,ການຢຽດຢາມຊຶົ່ ງນອກເຫນືອຈາກການຍອມຮັບໃນວົງສັງຄົມແລະວັທນະທ າທົົ່ ວໆໄປ. 

• ການຮໍ້ອງດົ່າແບບຊ ໍ້ າໆ,ຮໍ້ອງໃສົ່ຫນໍ້ າຫລືການດົ່າວົ່າ;  

• ການໃຊໍ້ຄ າເວົໍ້ າທ ົ່ ຮຸນແຮງ,ການຂົົ່ ມຂູົ່ຫລືການກໍ້າວລໍ້າວຕ ົ່ ເພືົ່ຶ ອນຮົ່ວມງານ. 

• ການໂຄສະນາໃສົ່ຮໍ້າຍຫລືນິນທາຄົນອືົ່ ນ. 

• oການແບົ່ ງແຍກພັກພວກໃນກຸົ່ມເຮັດວຽກອັນເປັນຜົນຮໍ້າຍໃຫໍ້ແກົ່ບຸກຄົນໃດບຸກຄົນນືົ່ ງໂດຍເຈຕະນາແລະມ ຜົນເສັຽຫາຍ 

ໃນການທ າງານ. 

• ການກ ົ່ ຄວາມວຸໍ້ນວາຍຫລືລົບກວນການທ າງານຂອງຄົນອືົ່ ນ. 

• ການລະເມ ດຫລືໃຊໍ້ສິດທິອ ານາດໃນທາງທ ົ່ ບ ົ່ ເຫມາະສົມ,ຫລືໃຊໍ້ການປົກຄອງຫນໍ້ າທ ົ່ ຮັບຜິດຊອບໃນທາງທ ົ່ ຜິດ. 

ການວິຈານ,ຫລືການຮໍ້ອງທຸກ,ແລະການຕ ານິຕິຊົມໃນທາງລົບບ ົ່ ຖືວົ່າເປັນການຂົົ່ ມເຫັງໃນບົ່ ອນເຮັດວຽກຖໍ້າຫາກເປັນ 

ການກະ ທ າທ ົ່ ເຫມາະສົມແລະແກໍ້ໄຂສະຖານະການໃນປະສິດທິພາບແລະການປະພຶດຂອງການທ າງານ. 

 

E. ສະຖານທ ໍ່ ເຮັດວຽກ:  

 

ສ າລັບຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍດັົ່ ງກົ່າວນ ໍ້ ;ທຸກໆສະຖານທ ົ່ ທ ົ່ ເປັນເຈົໍ້ າຂອງ,ຫລືເຊົົ່ າໂດຍຫໍ້ອງການລ ເຈັນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ 

ຂອງລັຖໂຄໂລຣາໂດແລະໃນນາມຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລັຖໂຄໂລຣາໂດ,ຫລືສະຖານທ ົ່ ຕົ່າງໆທ ົ່ ມ ພະນັກງານຂອງ 

ມະຫາວ ທະຍາໄລຈ າກັດຢູົ່. ອັນນ ໍ້ ປະກອບມ ,ແຕົ່ບ ົ່ ຈ າກັດເຊັົ່ ນ,ອາຄານ,ພືໍ້ ນທ ົ່ ແລະອານາເຂດອໍ້ອມແອໍ້ມ,ລວມທັງບົ່ ອນຈອດລົຖ,  

ທົົ່ ງຕົ່າງໆ,ຫັອງຮຽນ,ແລະຫ ພັກ. ລວມທັງຍານພາຫະນະທຸກຄັນທ ົ່ ໃຊໍ້ໃນກິຈກ າຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ. 

 

F. ການຕອບໂຕ້:  

 

ທຸກໆການກະທ າທ ົ່ ສະແດງເຖິງການຂົົ່ ມຂູົ່ຫລືຕອບໂຕໍ້ໃສົ່ບຸກຄົນທ ົ່ ລາຍງານ,ສະຫນັບສະຫນູນຫລືໃຫໍ້ຂ ໍ້ ມູນກົ່ຽວ 

ຂໍ້ອງກັບການຮໍ້ອງທຸກທ ົ່ ຖືກຂົົ່ ມເຫັງໃນສະຖານທ ົ່ ເຮັດວຽກ,ຊຶົ່ ງລວມມ ແຕົ່ບ ົ່ ຈ າກັດເຊັົ່ ນການຂົົ່ ມຂູົ່ທາງກົງຫແລະທາງອໍ້ອມ, 

ການຂົົ່ ມຂູົ່ແລະການລົ່ວງລະເມ ດ. ເປັນ "ການປະຕິບັດທາງລົບຕ ົ່ " ແມົ່ນການປະພຶດຫືຼການດ າເນ ນການທ ົ່ ຈະຫນົ່ ວງຫນົ່ ຽວ  

ບຸກຄົນໃດຫນຶົ່ ງຈາກການລາຍງານຂ ໍ້ ຫາເປັນ ການຂົົ່ ມເຫັງໃນບົ່ ອນເຮັດວຽກ ຫືຼເຂົໍ້ າຮົ່ວມໃນການສືບສວນຂອງ 

ການຂົົ່ ມເຫັງໃນບົ່ ອນເຮັດວຽກ . 

 

IV. ນະໂຍບາຍທ ໍ່ ກໍ່ຽວຂ້ອງ, ລະບຽບການ, ເອກກະສານ, ຄ າແນະນ າ, ແລະພາກສໍ່ວນທ ໍ່ ກໍ່ຽວຂ້ອງ 

 

A. ນະໂຍບາຍການບ ລິຫານ (APS) ແລະນະໂຍບາຍອືົ່ ນໆ  

1. Regent Policy 8.A:  Principles of Ethical Behavior 

2. APS 2027 - Code of Conduct 

3. University of Colorado Boulder Professional Responsibility Document 

 

B. ຫ້ອງການທ ໍ່ ກໍ່ຽວຂ້ອງ (ເຊັໍ່ ນວໍ່າ., ການຝຶກອົບຮົມ, ຂ ້ ມູນສ າຮອງໃນການຕິດຕ ໍ່ ພົວພັນ)  

1. ຫໍ້ອງການ Human Resources 

2. ຫໍ້ອງການ Faculty Affairs 

3. ຫໍ້ອງການ Office of Institutional Equity and Compliance 

4. ຫໍ້ອງການ The Office of Diversity, Equity, and Community Engagement 

5. ຫໍ້ອງການ The Office of Institutional Equity 

6. ຫໍ້ອງການ Campus Employee Assistance Program 

 

V. ປະຫວັດຂອງນະໂຍບາຍ 

 

• ໄດໍ້ຮັບຮອງເອົາ: ມິຖຸນາ 1, 2019. 

• ສະບັບປັບປຸງ: N / A. 

• ການທົບທວນຄັໍ້ ງຫລໍ້າສຸດ: ພຶດສະພາ 30, 2019. 

https://www.cu.edu/regents/policy-8
https://www.cu.edu/ope/aps/2027
https://www.colorado.edu/facultyrelations/sites/default/files/attached-files/professional_rights_and_duties_january_16_2013_remediated_0.pdf
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