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มาตรการทีม่อียูแ่ละทีว่างแผนไว ้

เกีย่วกบัการสง่เสรมิความเสมอภาคทางชาตพินัธุ์ 

 

คณะกรรมการฝกึอบรมพนกังาน 

 

บริการที่เกีย่วข้

อง 

• คณะกรรมการฝกึอบรมพนักงาน (Employees Retraining 

Board, ERB) จัดท าหลักสูตรและบริการดา้นการฝึกอบรม 

เพ่ือเสริมทักษะ คุณภาพ 

ความสามารถในการได้งานและการแข่งขันของแรงงานท่ีส า

เร็จการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรลีงไป 

โดยไม่ค านึงถึงหน้าตาและชาตกิ าเนิด 

เราเสนอหลักสูตรทีผู่กกับต าแหน่งงานและการยกระดับทักษ

ะส าหรับงานพารท์ไทม์ และหลกัสูตรทกัษะทั่วไป 

โดยมีเป้าหมายเพ่ือช่วยเหลือผู้ทีว่่างงานให้หางานได้ 

และช่วยให้แรงงานได้รับทกัษะใหม่และยกระดับทกัษะของต

น 

มาตรการที่มีอยู ่  จัดเตรียมหลกัสูตรที่เหมาะสมส าหรับผูค้นชาติพันธุ์ต่าง ๆ 

• ERB เสนอหลักสตูรทีผู่กกับการต าแหน่งงาน 

การยกระดับทกัษะ และหลักสตูรทกัษะทัว่ไป 

โดยจัดการอบรมเป็นภาษาอังกฤษและจัดขึน้ส าหรับชนกลุ่ม

น้อยโดยเฉพาะ ERB 

ได้ก าหนดหลกัเกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาทีย่ืดหยุ่นมากขึ้น

ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในหลักสตูรเฉพาะ 

และได้จดัการข้อก าหนดขนาดชั้นเรียนส าหรับหลกัสูตรเฉพ

าะในลักษณะทีย่ืดหยุน่ 

 • ERB จัดตั้ง "กลุ่มงานเฉพาะกิจตรวจทานหลักสตูรภาษา" 
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เพ่ือตรวจสอบหลักสตูรการฝกึอบรมภาษาอย่างครอบคลุม 

โดยมีวิสยัทัศน์ท่ีจะช่วยเหลือผู้คนหลากเชื้อชาติให้ก้าวข้าม

อุปสรรคดา้นการสื่อสาร 

และเพ่ิมโอกาสในการหางานผ่านหลักสตูรภาษาภาคปฏิบัตแิ

ละการพูด 

และเพ่ือเป็นการสร้างเส้นทางที่ก้าวหน้าให้กับพวกเขา ERB 

จะคอยเพิ่มการสนับสนุนการฝึกอบรมภาษาจีนต่อไปให้แก่ผู้

คนหลากหลายเชื้อชาติ 

และก าหนดแผนการฝกึอบรมภาษาจีนอย่างมีโครงสร้าง 

เพ่ือเสริมสร้างความช านาญในการใช้ภาษาจีนในการปฏิสัม

พันธ์ในสังคมและการหางาน 

 • ERB เสนอหลักสตูรการฝกึอบรมเฉพาะ 

โดยมกีลุ่มเป้าหมายคอื 

เยาวชนของชนกลุ่มนอ้ยที่ไม่ได้ท างาน ซึ่งมีอายุระหว่าง 15 

และ 24 ปีภายใต้โปรแกรมการฝกึอบรมเยาวชน 

 • ERB ตั้ง 

“การสมัภาษณ์กลุ่มโฟกัสเกี่ยวกับความจ าเปน็ด้านการฝึกอบ

รมของชนกลุ่มน้อย” 

เพ่ือระบุหาความจ าเป็นด้านการฝึกอบรมและการจ้างงานขอ

งผู้คนชาติพันธุ์ต่าง ๆ 

และเพ่ือปรึกษาเกี่ยวกบักลยุทธ์ส าหรับการสง่เสริมหลักสตูรแ

ละบรกิารของ ERB ให้แก่ผู้คนชาติพันธุ์ตา่ง ๆ 

กลุ่มโฟกัสประกอบด้วยกลุ่มชนกลุม่น้อย, 

องค์กรบริการทางสังคม, หน่วยงานด้านการฝึกอบรม (TB), 

นายจ้าง และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ERB 

จะคอยพัฒนาหลักสตูรใหม่ ๆ ให้แกผู่้คนชาติพันธุ์ต่าง ๆ 
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โดยอ้างอิงตามข้อมลูที่ขอค าปรกึษาจากกลุม่โฟกัส  

  มาตรการพิเศษและบรกิารสนับสนุน 

 • ERB ขอให้ TB ต่าง ๆ 

จัดหาพนักงานที่พูดภาษาอังกฤษมาให้บรกิารแก่ผู้คนชาติพั

นธ์ุต่าง ๆ และส่งเสริมให้ TB 

ใช้บรกิารการแปลและล่ามจากองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรรัฐขณะ

ให้บริการของ ERB  

จะมีการจัดหาบริการลา่มในห้องเรียนโดยผูช้่วยสอนซึ่งสาม

ารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาชนกลุม่น้อยให้ 

ในกรณทีี่จ าเป็น  

 • ผู้ฝกึงานที่ส าเร็จหลักสูตรทีผู่กกับต าแหน่งงานเฉพาะส าหรับ

ชนกลุ่มน้อยจะได้รับบริการติดตามการเข้าท างาน 6 เดือน 

 • ERB 

ตีพิมพ์ใบปลวิโปรโมตหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นภาษาอังกฤ

ษและเป็นภาษาส าหรบัเชื้อชาตติ่าง ๆ 

รวมถึงใบปลวิโปรโมตเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษเพื่อแจกจ่ายใ

ห้กับกลุ่มเชื้อชาติตา่ง ๆ ผ่านหลายช่องทาง 

(รวมถึงองคก์รบริการสังคมภายใต้ “แผนผู้แทน” 

ของกระทรวงมหาดไทย (Home Affairs Department, 

HAD)) นอกจากนี ้

ระเบียบการหลักสตูรยงัได้รับการจัดท าขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ 

และมกีารโฆษณาในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์เป็นภาษาอังก

ฤษ มกีารเผยแพร่ทางออนไลน์เป็นภาษาอูรดู 

และทางโซเชียลมีเดีย 



4  

 • เพ่ือส่งเสริมการโปรโมต ERB 

จะคอยติดต่อกับศูนยบ์ริการสนับสนุนส าหรบัชนกลุ่มน้อยที่

ด าเนินการโดยองคก์รที่ไม่ใช่องค์กรรัฐ 

และไดร้ับทุนสนับสนุนโดย HAD 

เพ่ือเผยแพรข่้อมูลการบรกิารของ ERB 

ให้กับผู้คนเชื้อชาตติ่าง ๆ  ERB 

คอยปรับปรุงข้อมลูของหลักสูตรและบริการของ ERB 

ที่แสดงใน “คูม่ือบรกิารของคุณในฮ่องกง” ท่ี HAD 

เผยแพร่ให้กับชนกลุม่น้อยเป็นประจ า 

 • เราให้บริการสนับสนุนเจาะจงเป้าหมายส าหรับผู้คนหลากหล

ายเชื้อชาติที่ศูนย์บรกิาร ERB ใน Tin Shui Wai   

ตลอดจนการอบรมภาคปฏิบัติเฉพาะทาง 

และกิจกรรมกลุ่มเกี่ยวกับทักษะการหางาน, 

ทักษะการสัมภาษณ์, ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพ่ืออาชีพ 

ฯลฯ ERB ร่วมมือกับองค์กรบริการสังคมในการจดัตั้ง 

“จุดบรกิาร ERB” กว่า 30 แห่งในเขตตา่ง ๆ 

เพ่ือตอบข้อสงสัยและให้บริการลงทะเบียนหลักสูตรของ 

ERB, จดังานสัมมนาอุตสาหกรรม และหลกัสูตรทดลองเรยีน 

และช่วยเหลือสมาชิกในสังคม 

รวมถึงผู้คนหลากหลายเชื้อชาติในการลงทะเบียนบรกิารทีป่

รึกษาการฝกึอบรม 

 • บริการที่ปรึกษาการฝกึอบรมของ ERB 

คอยให้ค าแนะน าแก่ผูค้นหลากหลายเชื้อชาติเกี่ยวกับการฝึ

กอบรมที่เหมาะสม 

และให้ความชว่ยเหลอืในการลงทะเบียนหลักสตูรของ ERB 

โดยการประเมินความจ าเป็นที่ต้องรับการฝกึอบรมและแรงบั

นดาลใจด้านอาชีพด้วยการสัมภาษณแ์บบตวัต่อตวัหรือผา่น
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วิดีโอ ที่ปรกึษาการฝึกอบรมยังประสานงานกับสมาคมในเขต 

สถานที่รวมกลุ่มทางศาสนา 

และองคก์รบรกิารสังคมของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติอย่างใ

กลช้ิด เพ่ือจดังานสัมมนาและการอบรมภาคปฏิบัต ิ

เพ่ือส่งเสริมหลักสตูรและบรกิารของ ERB 

 • ERB 

ให้ทุนแก่หน่วยงานจดัการฝึกอบรมเพ่ือร่วมมือกับองค์กรในเ

ขตจัดกิจกรรมโปรโมตที่หลากหลายภายในเขต 

เพ่ือโปรโมตหลักสตูรของ ERB 

ตลอดจนโอกาสการท างานและประกาศงานของอุตสาหกรร

มต่าง ๆ 

รวมทั้งกิจกรรมเฉพาะที่ค านึงถึงความต้องการของผู้คนเชื้อช

าติต่าง ๆ นอกจากนี ้

“เงินอุดหนุนบริการสนับสนุนการฝึกอบรมแล้ว” 

ยังส่งเสริมหน่วยงานจดัการฝึกอบรมให้พัฒนาส่ือการฝึกอบร

มเสริมและให้บรกิารสนับสนุนการเรยีนรูแ้กผู่้คนเชื้อชาติต่าง 

ๆ ด้วย 

 • ผู้คนชาติพันธุ์ต่าง ๆ 

ที่ไม่ได้เรียนหนังสืออาจได้รับเงินชว่ยเหลือจาก HAD 

เพ่ือเรียนหลักสตูรภาษา ERB ที่เจาะจง 

โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีพและเสริมทกั

ษะงานที่ถ่ายถอดได ้

 • ERB จัดตั้ง 

“จุดติดต่อการค้นหาหลักสตูรของเครือข่ายการฝึกอบรม 

ERB” ไวก้ว่า 100 แหง่ ได้แก่ ส านักงานใหญ่ ERB Siu Sai 

Wan ,ศูนย์บรกิาร ERB , จุดบริการ ERB , 

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

หน่วยประกันสังคมภาคสนามของกระทรวงสวัสดิการสังคม 

(Social Welfare Department, SWD) 

และองคก์รที่ไม่ใช่องค์กรรัฐที่ว่าจา้งโดย SWD 

ผู้คนชาติพันธุ์ต่าง ๆ สามารถขอข้อมลูเกีย่วกับหลกัสูตร 

ศูนย์การฝกึอบรม บรกิาร และกิจกรรมของ ERB 

รวมถึงลงทะเบียนส าหรับบรกิารที่ปรกึษาการฝกึอบรมได้ผ่า

นจุดติดต่อเหลา่นี ้

 • ERB จัด “การพูดคุยเรื่องอาชีพส าหรบัโรงเรียน”, 

“การอบรมภาคปฏิบัติเรื่องทักษะการหางานและการสมัภาษ

ณ์” และ “การเยี่ยมชมบริษัท” 

ส าหรับนักเรยีนมัธยมปลายทีม่ีหลากหลายเชื้อชาติ 

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับการศกึษาและการวางแผนอา

ชีพของนักเรียน 

ตัวแทนนายจ้างไดร้ับเชิญให้มาแบ่งปันโอกาสทางอาชีพ 

สภาพแวดล้อมในการท างาน และคณุสมบัตทิี่งานต้องการ 

ฯลฯ กับนักเรียน ส่วนตัวแทน ERB 

ก็แนะน าหลักสตูรและบริการของ ERB 

ที่เหมาะกับคนรุ่นใหมท่ี่มีหลากหลายเชื้อชาติให้นักเรียนรับ

ทราบ 

  การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 

 • เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับวฒันธรรมของผู้คนเชื้อชาติ

ต่าง ๆ 

และส่งเสริมความละเอียดอ่อนของเจ้าหน้าท่ีในการให้บรกิาร 

ERB จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบตัิการโดยรว่มมือกับองค์กรต่าง 

ๆ เช่น "คณะกรรมการเพ่ือความเสมอภาคทางโอกาส” และ 
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“Unison” 

เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกบัความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้แก่

เจ้าหน้าท่ีของ ERB, นายจ้าง และหน่วยงานจัดการฝกึอบรม 

การประเมินงาน

ในอนาคต 

• ERB ตรวจทานหลักสตูรและบริการส าหรบัผู้คนเชื้อชาติต่าง 

ๆ เป็นครั้งคราว 

และมุง่มั่นที่จะพฒันาหลักสูตรและบริการเฉพาะเพื่อตอบโจท

ย์ความต้องการด้านการฝกึอบรมของผู้คนเชื้อชาติต่าง ๆ 

ในระหว่างกระบวนการ ERB 

จะขอมุมมองจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสียตา่ง ๆ 

รวมถึงกลุ่มโฟกัสเกีย่วกับการฝกึอบรมส าหรบัชนกลุ่มน้อย 

ผู้ฝกึงาน หน่วยงานจดัการฝึกอบรม และทีป่รึกษาทางเทคนิค 

เรายังรวบรวมตัวเลขเชิงสถติิเกี่ยวกับการใช้บรกิารการแปล

และล่ามของผู้คนเชื้อชาติตา่ง ๆ 

เพ่ือท าความเข้าใจความต้องการเกีย่วกับบรกิารดา้นภาษาใ

ห้ดีขึ้น 

มาตรการเพ่ิมเติ

มที่ด าเนินการแ

ล้ว / 

จะด าเนินการ 

• เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้คนเชื้อชาติต่าง ๆ 

ที่สามารถพูดและเข้าใจภาษากวางตุ้งในการเข้าร่วมหลักสตู

รการฝกึอบรมอื่น ๆ ส าหรับสาธารณชนทัว่ไป ERB 

จะจัดท าเอกสารการฝกึอบรมภาษาอังกฤษตอ่ไปส าหรับหลัก

สูตรเพ่ิมเติมที่เลือก นอกจากนี ้ERB 

ก าลังส ารวจการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะอุตสาหก

รรมใหม ่ๆ เพ่ิมเตมิส าหรับผู้คนเชื้อชาตติ่าง ๆ อกีด้วย 

ข้อสงสัย • หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อที่ปรึกษาการฝกึอบรมของ ERB 

(โทร: 6760 3801 / 6760 3608, อีเมล: erbhk@erb.org, 

แฟกซ:์ 2369 8322)  
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คณะกรรมการฝกึอบรมพนกังาน 

 

กรกฎาคม 2022 

 


