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มาตรการทีม่อียูแ่ละทีว่างแผนไว ้
เกีย่วกบัการสง่เสรมิความเสมอภาคทางชาตพินัธุ ์

 
คณะกรรมการฝึกอบรมพนกังาน 

 
บรกิารทีเ่กีย่ว
ขอ้ง 

• คณะกรรมการฝึกอบรมพนักงาน (ERB) 
จัดเตรยีมหลกัสตูรและบรกิารการฝึกอบรม เพือ่เพิม่พนูทกัษะ 
คณุภาพ ความสามารถในการหางาน 
และความสามารถในการแขง่ขันของแรงงานทีส่ าเร็จการศกึษา
ไมถ่งึระดับปรญิญาตรหีรอืต า่กวา่ 
โดยไมค่ านงึถงึเชือ้ชาตแิละชาตกิ าเนดิ 
เราเสนอหลกัสตูรเพลสเมนทไ์ทดแ์ละหลักสตูรการยกระดับทัก
ษะรวมถงึหลักสตูรทักษะทั่วไป 
โดยมเีป้าหมายเพือ่ชว่ยใหผู้ว้า่งงานหางานท าได ้
และชว่ยใหแ้รงงานไดป้รับปรงุและพัฒนาทกัษะของตน 

มาตรการทีม่ี
อยู ่

 จัดเตรยีมหลักสตูรทีเ่หมาะสมส าหรับผูค้นชาตพินัธุต์า่ง ๆ 

• ERB 
เสนอหลักสตูรทีผ่กูกบัการบรรจเุขา้ท างานและการยกระดับทกั
ษะ และหลักสตูรทกัษะทั่วไป 
โดยจัดการอบรมเป็นภาษาองักฤษและจัดขึน้ส าหรับชนกลุม่นอ้
ยโดยเฉพาะ 

 • ERB จัดตัง้ "กลุม่งานเฉพาะกจิตรวจทานหลักสตูรภาษา" 
เพือ่ตรวจสอบหลกัสตูรการฝึกอบรมภาษาอยา่งครอบคลมุ 
โดยมวีสิยัทัศนท์ีจ่ะชว่ยเหลอืผูค้นหลากเชือ้ชาตใิหก้า้วขา้มอปุ
สรรคดา้นการสือ่สาร 
และเพิม่โอกาสในการหางานผา่นหลกัสตูรภาษาภาคปฏบิัตแิล
ะการพดู และเพือ่เป็นการสรา้งเสน้ทางทีก่า้วหนา้ใหก้บัพวกเขา 
ERB 
จะคอยเพิม่การสนับสนุนการฝึกอบรมภาษาจนีตอ่ไปใหแ้กผู่ค้น
หลากหลายเชือ้ชาต ิ
และก าหนดแผนการฝึกอบรมภาษาจนีอยา่งมโีครงสรา้ง 
เพือ่เสรมิสรา้งความช านาญในการใชภ้าษาจนีในการปฏสิมัพนั
ธใ์นสงัคมและการหางาน 

 • ERB เสนอหลกัสตูรการฝึกอบรมเฉพาะ โดยมกีลุม่เป้าหมายคอื 
เยาวชนของชนกลุม่นอ้ยทีไ่มไ่ดท้ างาน ซึง่มอีายรุะหวา่ง 15 
และ 24 ปีภายใตโ้ปรแกรมการฝึกอบรมเยาวชน 



2 

 • ERB ตัง้ 
“การสมัภาษณ์กลุม่โฟกสัเกีย่วกบัความจ าเป็นดา้นการฝึกอบรม
ของชนกลุม่นอ้ย” 
เพือ่ระบหุาความจ าเป็นดา้นการฝึกอบรมและการจา้งงานของผู ้
คนชาตพิันธุต์า่ง ๆ 
และเพือ่ปรกึษาเกีย่วกบักลยทุธส์ าหรับการสง่เสรมิหลักสตูรแล
ะบรกิารของ ERB ใหแ้กผู่ค้นชาตพิันธุต์า่ง ๆ 
กลุม่โฟกสัประกอบดว้ยกลุม่ชนกลุม่นอ้ย, 
องคก์รบรกิารทางสงัคม, หน่วยงานดา้นการฝึกอบรม (TB), 
นายจา้ง และหน่วยงานรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง ERB 
จะคอยพฒันาหลักสตูรใหม ่ๆ ใหแ้กผู่ค้นชาตพิันธุต์า่ง ๆ 
โดยอา้งองิตามขอ้มลูทีข่อค าปรกึษาจากกลุม่โฟกสั  

 • ERB 
ก าหนดหลักเกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาใหย้ดืหยุน่ขึน้ส าหรับผู ้
ทีต่อ้งการลงทะเบยีนในหลักสตูรเฉพาะส าหรับชนกลุม่นอ้ย  

  มาตรการพเิศษและบรกิารสนับสนุน 

 • ERB ขอให ้TB ตา่ง ๆ 
จัดหาพนักงานทีพ่ดูภาษาอังกฤษมาใหบ้รกิารแกผู่ค้นชาตพิันธุ์
ตา่ง ๆ และสง่เสรมิให ้TB 
ใชบ้รกิารการแปลและลา่มจากองคก์รทีไ่มใ่ชอ่งคก์รรัฐขณะให ้
บรกิารของ ERB  
จะมกีารจัดหาบรกิารลา่มในหอ้งเรยีนโดยผูช้ว่ยสอนซึง่สามารถ
พดูภาษาอังกฤษและภาษาชนกลุม่นอ้ยให ้ในกรณีทีจ่ าเป็น  

 • ERB 
จะจัดขนาดหอ้งเรยีนส าหรับชนกลุม่นอ้ยในลักษณะทีย่ดืหยุน่  

 • พนักงานฝึกงานชนกลุม่นอ้ยซึง่ผา่นหลักสตูรเฉพาะทีผ่กูกบักา
รบรรจเุขา้ท างานจะไดร้ับบรกิารตดิตามการบรรจเุขา้ท างาน 6 
เดอืน จากปกตมิักจะมกีารตดิตามการบรรจเุขา้ท างาน 3 
เดอืนส าหรับพนักงานฝึกงานทั่วไป  

 • ERB 
ตพีมิพใ์บปลวิโปรโมตหลักสตูรการฝึกอบรมเป็นภาษาอังกฤษแ
ละเป็นภาษาส าหรับชาตพินัธุต์า่ง ๆ 
รวมถงึใบปลวิโปรโมตเฉพาะเป็นภาษาองักฤษเพือ่แจกจา่ยให ้
กบักลุม่เชือ้ชาตติา่ง ๆ ผา่นหลายชอ่งทาง 
(รวมถงึองคก์รบรกิารสงัคมภายใต ้“แผนผูแ้ทน” 
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ของกระทรวงมหาดไทย (Home Affairs Department, HAD)) 
ระเบยีบการหลักสตูรไดร้ับการจัดท าขึน้เป็นภาษาองักฤษ 
และมกีารโฆษณาในหนังสอืพมิพเ์ป็นภาษาอังกฤษ อรูด ู
และเนปาล  

 • เพือ่สง่เสรมิการโปรโมต ERB 
จะคอยตดิตอ่กบัศนูยบ์รกิารสนับสนุนส าหรับชนกลุม่นอ้ยทีด่ าเ
นนิการโดยองคก์รทีไ่มใ่ชอ่งคก์รรัฐ และไดร้ับทนุสนับสนุนโดย 
HAD เพือ่เผยแพรข่อ้มลูการบรกิารของ ERB 
ใหก้บัผูค้นชาตพินัธุต์า่ง ๆ 
และจัดหลักสตูรการฝึกอบรมเฉพาะทีศ่นูยต์า่ง ๆ  ERB 
คอยปรับปรงุขอ้มลูของหลักสตูรและบรกิารของ ERB 
ทีแ่สดงใน “คูม่อืบรกิารของคณุในฮอ่งกง” ที ่HAD 
เผยแพรใ่หก้บัชนกลุม่นอ้ยเป็นประจ า  

 • เราใหบ้รกิารสนับสนุนเจาะจงเป้าหมายส าหรับผูค้นหลากหลาย
เชือ้ชาตทิีศ่นูยบ์รกิาร ERB ใน Tin Shui Wai   
ตลอดจนการอบรมภาคปฏบิัตเิฉพาะทาง 
และกจิกรรมกลุม่เกีย่วกบัทักษะการหางาน, 
ทักษะการสมัภาษณ์, ภาษาองักฤษและภาษาจนีเพือ่อาชพี 
ฯลฯ ERB รว่มมอืกบัองคก์รบรกิารสงัคมในการจัดตัง้ “จดุบรกิาร 
ERB” กวา่ 30 แหง่ในเขตตา่ง ๆ 
เพือ่ตอบขอ้สงสยัและใหบ้รกิารลงทะเบยีนหลักสตูรของ ERB, 
จัดงานสมัมนาอตุสาหกรรม และหลักสตูรทดลองเรยีน 
และชว่ยเหลอืสมาชกิในสงัคม 
รวมถงึผูค้นหลากหลายเชือ้ชาตใินการลงทะเบยีนบรกิารทีป่รกึ
ษาการฝึกอบรม 

 • บรกิารทีป่รกึษาการฝึกอบรมของ ERB 
คอยใหค้ าแนะน าแกผู่ค้นหลากหลายเชือ้ชาตเิกีย่วกบัการฝึกอ
บรมทีเ่หมาะสม 
และใหค้วามชว่ยเหลอืในการลงทะเบยีนหลักสตูรของ ERB 
โดยการประเมนิความจ าเป็นทีต่อ้งรับการฝึกอบรมและแรงบนัด
าลใจดา้นอาชพีดว้ยการสมัภาษณ์แบบตวัตอ่ตัวหรอืผา่นวดิโีอ 
ทีป่รกึษาการฝึกอบรมยังประสานงานกบัสมาคมในเขต 
สถานทีร่วมกลุม่ทางศาสนา 
และองคก์รบรกิารสงัคมของผูค้นหลากหลายเชือ้ชาตอิยา่งใกล ้
ชดิ เพือ่จัดงานสมัมนาและการอบรมภาคปฏบิัต ิ
เพือ่สง่เสรมิหลักสตูรและบรกิารของ ERB 
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 • ERB 

ใหท้นุแกห่น่วยงานฝึกอบรมในการประสานงานกบัองคก์รในเ
ขตเพือ่จัดกจิกรรมโปรโมตตามเขต 
และกจิกรรมทดลองหลักสตูร เพือ่แนะน าหลักสตูรของ ERB 
ตลอดจนโอกาสในการหางานและโอกาสทางอาชพีในอตุสาห
กรรมตา่ง ๆ 
รวมถงึกจิกรรมเฉพาะทีร่วบรวมความตอ้งการจากผูค้นหลากหล
ายเชือ้ชาต ินอกจากนี ้
"เงนิอดุหนุนบรกิารสนับสนุนการฝึกอบรม" 
ยังสง่เสรมิใหห้น่วยงานฝึกอบรมจัดท าเอกสารการฝึกอบรมเสริ
มและใหบ้รกิารสนับสนุนการเรยีนรูแ้กผู่ค้นหลากหลายเชือ้ชาติ
อกีดว้ย  

 • ผูค้นชาตพินัธุต์า่ง ๆ 
ทีไ่มไ่ดเ้รยีนหนังสอือาจไดรั้บเงนิชว่ยเหลอืจาก HAD 
เพือ่เรยีนหลกัสตูรภาษา ERB ทีเ่จาะจง 
โดยมเีป้าหมายทีจ่ะสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชพีและเสรมิทกัษะ
งานทีถ่า่ยถอดได ้

 • ERB จัดตัง้ 
“จดุตดิตอ่การคน้หาหลักสตูรของเครอืขา่ยการฝึกอบรม ERB” 
ไวก้วา่ 100 แหง่ ไดแ้ก ่ส านักงานใหญ ่ERB Siu Sai 
Wan ,ศนูยบ์รกิาร ERB , จดุบรกิาร ERB , 
ศนูยจ์ดัหางานกระทรวงแรงงาน, 
หน่วยประกนัสงัคมภาคสนามของกระทรวงสวัสดกิารสงัคม 
(Social Welfare Department, SWD) 
และองคก์รทีไ่มใ่ชอ่งคก์รรัฐทีว่า่จา้งโดย SWD 
ผูค้นชาตพินัธุต์า่ง ๆ สามารถขอขอ้มลูเกีย่วกบัหลกัสตูร 
ศนูยก์ารฝึกอบรม บรกิาร และกจิกรรมของ ERB 
รวมถงึลงทะเบยีนส าหรับบรกิารทีป่รกึษาการฝึกอบรมไดผ้า่นจุ
ดตดิตอ่เหลา่นี ้

 • ERB จัด “การพดูคยุเรือ่งอาชพีส าหรับโรงเรยีน”, 
“การอบรมภาคปฏบิัตเิรือ่งทักษะการหางานและการสมัภาษณ”์ 
และ “การเยีย่มชมบรษัิท” 
ส าหรับนักเรยีนมัธยมปลายทีม่หีลากหลายเชือ้ชาต ิ
เพือ่อ านวยความสะดวกใหก้บัการศกึษาและการวางแผนอาชพี
ของนักเรยีน 
ตัวแทนนายจา้งไดรั้บเชญิใหม้าแบง่ปันโอกาสทางอาชพี 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน และคณุสมบัตทิีง่านตอ้งการ ฯลฯ 
กบันักเรยีน สว่นตวัแทน ERB ก็แนะน าหลกัสตูรและบรกิารของ 

https://www.erb.org/authorsmith/documents/Training%20Net/Training%20Net_ERB%20Website%20Content_EN.pdf


5 

ERB 
ทีเ่หมาะกบัคนรุน่ใหมท่ีม่หีลากหลายเชือ้ชาตใิหนั้กเรยีนรับทรา
บ 

  การฝึกอบรมเจา้หนา้ที ่

 • เพือ่สง่เสรมิความเขา้ใจในวัฒนธรรมของผูค้นหลากหลายเชือ้ช
าต ิ
และเพิม่ความละเอยีดออ่นของเจา้หนา้ทีใ่นขณะใหบ้รกิารแกก่
ลุม่คนเหลา่นี ้ERB 
จงึจัดการอบรมภาคปฏบิัตเิรือ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ส าหรัยพนักงานของ ERB และหน่วยงานฝึกอบรม 
โดยรวมมอืกบัองคก์รตา่ง ๆ เชน่ 
“คณะกรรมการเพือ่โอกาสทีเ่ทา่เทยีม” และ “Unison” 

การประเมนิง
านในอนาคต 

• ERB 
ทบทวนหลักสตูรการฝึกอบรมและบรกิารส าหรับผูค้นหลากหลา
ยเชือ้ชาตเิป็นครัง้คราว 
และมุง่มั่นทีจ่ะพัฒนาหลักสตูรและบรกิารเฉพาะทีจ่ะตอบสนอง
ความตอ้งการดา้นการฝึกอบรม ในระหวา่งนัน้ ERB 
จะรวบรวมมมุมองตา่ง ๆ ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
รวมถงึจัดการวจิัยกลุม่เกีย่วกบัการฝึกอบรมส าหรับชนกลุม่นอ้ย
, พนักงานฝึกงาน, หน่วยงานฝึกอบรม 
และทีป่รกึษาทางเทคนคิ นอกจากนี้ 
จะมกีารเก็บตวัเลขทางสถติเิกีย่วกบัการใชบ้รกิารแปลภาษาแล
ะลา่มของผูค้นหลากหลายเชือ้ชาตอิกีดว้ย 
เพือ่ท าความเขา้ใจเกีย่วกบัความตอ้งการบรกิารภาษาใหด้ขี ึน้ 

มาตรการเพิม่
เตมิทีด่ าเนนิก
ารแลว้ / 
จะด าเนนิการ 

• เพือ่อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ค้นหลากหลายเชือ้ชาตทิีส่ามาร
ถดแูละเขา้ใจภาษาจนีกวางตุง้ทีจ่ะเขา้เรยีนหลักสตูรการฝึกอบ
รมส าหรับสาธารณชนทั่วไป ERB 
จะจัดท าเอกสารการฝึอบรมเป็นภาษาอังกฤษใหก้บับางหลกัสตู
รตอ่ไป นอกจากนี้ 
ยังมกีารส ารวจการพฒันาหลักสตูรการฝึกอบรมเฉพาะอตุสาหก
รรมใหมท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิและการดแูลสขุภาพดว้ย 

ขอ้สงสยั • หากมขีอ้สงสยั โปรดตดิตอ่ทีป่รกึษาการฝึกอบรมของ ERB 
(โทร: 6760 3801 / 6760 3608, อเีมล: erbhk@erb.org, 
แฟกซ:์ 2369 8322)  
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