
 

การฝกึอบรมส าหรบัชนกลุม่นอ้ย  

เมษายน 2021 –มนีาคม 2022 

คณะกรรมการฝกึอบรมพนักงาน (ERB) เป็นหน่วยงานที่จัดต้ังโดยกฎหมาย 

ซึ่งจัดเตรียมหลักสูตรและบริการการฝึกอบรมให้กับพนักงานที่มีสิทธิ์อายุ 15 ปีขึ้นไปที่ส าเร็จการศึกษา 

ไม่ถึงระดับปริญญาตรีหรือต่ ากว่า  

พนักงานที่ไม่ใช่ชาวจีนในฮ่องกงที่มีสิทธิ์นับเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายพิเศษของ ERB 

ซึ่งช่วยเหลือให้คนกลุ่มนี้มีโอกาสได้งานจากการฝกึอบรมและบริการการจัดหางานที่เหมาะสม 

เพ่ือให้พวกเขารวมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมได้ เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองและครอบครัว 

ERB เสนอหลักสูตรการฝึกอบรมแบบเต็มเวลา และ ครึ่งวัน / 

ตอนบ่ายโดยไม่มีค่าใช้จา่ยแก่ผู้ที่ว่างงานหรือมีรายได้น้อย ส าหรับหลักสูตรการฝึกอบรมแบบเต็มเวลา 

เรามีบริการติดตามการหางาน ได้แก ่การให้ค าปรกึษาด้านอาชีพ, การจบัคู่งาน และการแนะน า 

เพ่ือช่วยให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานและมีการพัฒนาในอาชีพการงานได้ 

หลกัสูตรเพลสเมนทไ์ทด ์

1. ประกาศนียบัตรฝึกอบรมมาตรฐานความปลอดภัยและการบริหารอสังหาริมทรัพย์ (ภาษาอังกฤษ) 

2. ประกาศนียบัตรฝึกอบรมมาตรฐานความปลอดภัยและการบริหารอสังหาริมทรัพย์ระดับสูง * 

3. ประกาศนียบัตรฝึกอบรมผู้ช่วยช่างท าผม (ภาษาองักฤษ) 

4. ประกาศนียบัตรฝึกอบรมช่างเสริมสวยรุ่นเยาว์ (ภาษาอังกฤษ) 

5. ประกาศนียบัตรฝึกอบรมช่างเสริมความงามลดน้ าหนักรุ่นเยาว์ (ภาษาอังกฤษ) 

6. ประกาศนียบัตรฝึกอบรมช่างท าเล็บ (ภาษาอังกฤษ) 

7. ประกาศนียบัตรฝึกอบรมพนักงานท าความสะอาดห้องพักโรงแรม (ภาษาอังกฤษ) 

8. ประกาศนียบัตรฝึกอบรมพนักงานบัญชี (ทดสอบการบัญชี ระดับ 1 LCCI) (ภาษาอังกฤษ) 

9. ประกาศนียบัตรวิชาพ้ืนฐานด้าน ทรัพยากรบคุคล ผู้ช่วยผู้ฝึกอบรม * 

10. ประกาศนียบัตรฝึกอบรมพนักงานชงกาแฟ (ภาษาอังกฤษ) 

11. ประกาศนียบัตรฝึกอบรมผู้ช่วยห้องครัวอาหารอินเดีย(ภาษาอังกฤษ) 

12. ประกาศนียบัตรฝึกอบรมหัวหน้าห้องครัวอาหารฝรั่งรุ่นเยาว์ (ภาษาอังกฤษ) 

13. ประกาศนียบัตรฝึกอบรมล่ามชุมชน (ภาษาอังกฤษและฮินดี) 

14. ประกาศนียบัตรฝึกอบรมล่ามชุมชน (ภาษาอังกฤษและอูร์ดู) 

15. ประกาศนียบัตรฝึกอบรมล่ามชุมชน (ภาษาอังกฤษและนาปาลี) 

16. ใบรับรองพ้ืนฐานในด้านการฝึกอบรมผู้ช่วยในคลนิิกทางการแพทย์ (ภาษาอังกฤษ) 

17. ประกาศนียบัตรฝึกอบรมผู้ให้การดูแลดา้นการพยาบาล * 



18. ประกาศนียบัตรรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่วิศวกรระบบเครอืข่าย * 

 

หลกัสูตรการยกระดบัทกัษะ 

1. ประกาศนียบัตรฝึกอบรมระบบการควบคุมคุณภาพเพ่ือการรับรองดา้นความปลอดภัย (ภาษาอังกฤษ) 

(หลักสูตรนอกเวลา) 

2. ประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมเพ่ือสอบด้านเทคนิคส าหรับช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ I (เพ่ือการค้า) 

(ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรนอกเวลา) 

3. ประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมเพ่ือสอบด้านเทคนิคส าหรับช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ II 

(ใช้งานทั่วไป) (ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรนอกเวลา) 

4. ประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมเพ่ือสอบด้านเทคนิคระดับกลางส าหรับช่างเช่ือมทั่วไป 

(ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรนอกเวลา) 

5. ประกาศนียบัตรการเร่ิมต้นท าธุรกิจขนาดเลก็ ระดบั I (การด าเนินการขั้นพ้ืนฐาน) (ภาษาอังกฤษ) 

(หลักสูตรนอกเวลา) 

6. ประกาศนียบัตรขั้นพ้ืนฐานในการเตรียมความพร้อมส าหรับ LCCI ระดับ 2 

การท าบัญชีและการตรวจสอบบัญชี (ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรนอกเวลา) 

7. ประกาศนียบัตรการท าขนมอบ (เค้ก) (ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรนอกเวลา) 

8. ประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมเพ่ือสอบด้านเทคนิคระดับกลางส าหรับช่างประปา (ภาษาอังกฤษ) 

(หลักสูตรนอกเวลา) 

9. ประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมเพ่ือสอบด้านเทคนิคระดับกลางส าหรับช่างประกอบนั่งร้านแบบเหล็ก 

(ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรนอกเวลา) 

10. ประกาศนียบัตรการสร้างเครือข่ายชุมชนและการวางแผน(ภาษาอังกฤษ) (หลกัสูตรนอกเวลา) 

 

หลกัสูตรทกัษะทัว่ไป 

1. ประกาศนียบัตรการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้เริ่มต้น (ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรนอกเวลา) 

2. ประกาศนียบัตรการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการด้านเอกสาร ระดับ I (ภาษาอังกฤษ) 

(หลักสูตรนอกเวลา) 

3. ประกาศนียบัตรการใช้โปรแกรมสเปรดชีตประมวลผล ระดับ I (ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรนอกเวลา) 

4. ประกาศนียบัตรการใช้อินเตอร์เน็ต (ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรนอกเวลา) 

5. ประกาศนียบัตรค าศัพท์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่ใช้งาน ระดับ II (หลักสูตรนอกเวลา) 

6. ประกาศนียบัตรภาษากวางตุ้ง ระดับ I ส าหรับผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาจีน (หลักสูตรนอกเวลา) 

7. ประกาศนียบัตรภาษากวางตุ้ง ระดับ II (ติดต่อทั่วไป) ส าหรับผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาจีน 

(หลักสูตรนอกเวลา) 



8. ประกาศนียบัตรภาษากวางตุ้ง ระดับ II (การท างาน) ส าหรับผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาจีน 

(หลักสูตรนอกเวลา) 

9. ประกาศนียบัตรภาษากวางตุ้ง ระดับ II (การร่วมแสดงความคิดเห็น) ส าหรับผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาจีน 

(หลักสูตรนอกเวลา) 

10. ประกาศนียบัตรภาษากวางตุ้ง (การบริการลูกค้า) ส าหรับผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาจนี (หลักสูตรนอกเวลา) 

11. ประกาศนียบัตรขั้นพ้ืนฐานด้านภาษาจีนกลาง ระดบั 

I ส าหรับผู้ที่ไม่ไดใ้ช้ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน (หลักสูตรนอกเวลา) 

12. ประกาศนียบัตรขั้นพ้ืนฐานด้านภาษาจีนกลาง ระดบั 

II ส าหรับผู้ที่ไม่ไดใ้ช้ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน (หลักสูตรนอกเวลา) 

13. ประกาศนียบัตรภาษากวางตุ้งเพ่ือใช้ในการท างานเบื้องต้น ระดับ I ส าหรับผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาจีน 

(หลักสูตรนอกเวลา) 

14. ประกาศนียบัตรภาษากวางตุ้งเพ่ือใช้ในการท างานเบื้องต้น ระดับ II ส าหรับผูท้ี่ไม่ได้พูดภาษาจีน 

(หลักสูตรนอกเวลา) 

15. ประกาศนียบัตรภาษากวางตุ้งเพ่ือใช้ในการท างานเบื้องต้น ระดับ III (การเขียน) 

ส าหรับผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาจีน (หลักสูตรนอกเวลา) 

16. ประกาศนียบัตรภาษากวางตุ้งเพ่ือใช้ในการท างานเบื้องต้น ระดับ III (การอ่าน) 

ส าหรับผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาจีน (หลักสูตรนอกเวลา) 

17. ประกาศนียบัตรภาษากวางตุ้งเพ่ือใช้ในการท างาน (การเขียน) ส าหรับผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาจีน 

(หลักสูตรนอกเวลา) 

18. ประกาศนียบัตรภาษากวางตุ้งเพ่ือใช้ในการท างาน (การอ่าน) ส าหรับผู้ที่ไมไ่ด้พูดภาษาจีน 

(หลักสูตรนอกเวลา) 

19. ประกาศนียบัตรด้านคุณลกัษณะพิเศษเฉพาะบุคคล(ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรนอกเวลา) 

20. ประกาศนียบัตรด้านทักษะการหางานเบื้องต้น(ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรนอกเวลา) 

21. ประกาศนียบัตรด้านการเพ่ิมทักษะการหางานส าหรับผู้ที่ยังมีประสบการณ์การท างานน้อยอยู่ 

(ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรนอกเวลา) 

 

โปรแกรมฝกึอบรมเยาวชน 

1. ประกาศนียบัตรการให้บรกิารอาหารและเครื่องดื่มตะวันตก – โปรแกรมการอบรมส าหรับเยาวชน 

(โครงการอบรมส าหรับชนกลุ่มน้อย)  

2. ประกาศนียบัตรด้านการด าเนินกิจการร้านกาแฟ – โปรแกรมการอบรมส าหรับเยาวชน 

(โครงการอบรมส าหรับชนกลุ่มน้อย) 

3. ประกาศนียบัตรด้านการประกอบธุรกิจและการด าเนินกิจการ – โปรแกรมการอบรมส าหรับเยาวชน 

(โครงการอบรมส าหรับชนกลุ่มน้อย) 



4. ประกาศนียบัตรการอบรมด้านอิเลคทรอนกิส์และการติดต้ังเครือข่ายคอมพิวเตอร์ – 

โปรแกรมการอบรมส าหรับเยาวชน (โครงการอบรมส าหรับชนกลุ่มน้อย) 

 

หมายเหต:ุ 

* หลักสูตรสอนเป็นภาษากวางตุ้งพร้อมสื่อการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 

ส าหรับชนกลุ่มน้อยที่สนใจเข้ารว่มคอร์สการอบรมต่าง ๆ ของ ERB ที่จัดขึน้เพื่อประชาชนทั่วไป 

และสามารถพูดและเขา้ใจภาษากวางตุ้ง กรณุาติดต่อหน่วยงานจดัการอบรมเพื่อสอบถามข้อมูล 

ส าหรับรายละเอียดของหลักสูตร กรณุาอา้งอิงหนังสือเเนะน าส าหรับหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อชนกลุ่มน้อย 

หากมขีอ้สงสยัสามารถตดิตอ่สอบถามเราได ้

 

สถานฝกึอบรมออีารบ์ ี

ที่อยู่: 3/F to 6/F, 10 Siu Sai Wan Road, Chai Wan, Hong Kong 

บริการสายด่วน: 182 182     แฟกซ์: 2369 8322     อเีมล์: erbhk@erb.org      

เว็บไซต์: www.erb.org 

 

หากมีข้อสงสัย หรือมีข้อขัดข้องระหว่างการแปลภาษาดา้นบนกับ ต้นฉบับภาษาอังกฤษ 

ให้ยึดเอาต้นฉบบัภาษาอังกฤษเป็นหลัก.  

http://www.erb.org/

