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Public Training
หลักสูตร การบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ
Management, BCM)

(Business

Continuity

ชื่อหลักสูตร
การบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management, BCM)
แนวคิดหลักสูตร
โลกในยุคปั จจุบนั การสร้ างความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ ถือว่าเป็ นสิ่งที่ท้าทาย จากบริบท
สภาพแวดล้ อมภายในและภาคนอกองค์กรที่ผนั ผวน ย้ อนกลับไปในช่วง 1 ทศวรรษที่ผา่ นมา ประเทศไทย
ประสบกับสถานการณ์รุนแรงระดับประเทศ ทังภั
้ ยการเมือง สถานการณ์ประท้ วง ภัยธรรมชาติ และภั ย
พิบตั ติ า่ งๆ จนทําให้ องค์กรบางแห่งหยุดการปฏิบตั กิ าร ส่งผลต่อลูกค้ า คูค่ ้ า บุคลากรภายใน ผู้ถือหุ้น
เป็ นต้ น การลดความเสี่ยหายทังในรู
้ ปตัวเงินแล ะภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร ผ่านการสร้ างความ
ต่อเนื่องในทางธุรกิจ ถือว่าเป็ นสิ่งที่จําเป็ น
หลักการและเหตุผล
ทฤษฎีการบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจมีการนํามาใช้ อย่างแพร่หลายในประเทศในแทบเอเชียใต้
และยุโรป แต่ในประเทศไทยถือว่าเป็ นเรื่ องที่คอ่ นข้ างใหม่ หลายๆกลุม่ ธุรกิจในไทยเริ่มมี การใช้ กระบวนการ
บริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เช่น กลุม่ ธุรกิจสถาบันทางการเงินเนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank
of Thailand, BOT.) กําหนดให้ สถาบันการเงินต้ องมีการกําหนดนโยบาย แผนการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจอย่างเป็ นรูปธรรม
ผู้สอนของ ERM & BCM Consulting ผ่านการ Certify Body ในระดับของการเป็ นผู้นําด้ านการ
Implementer (Lead Implementer) ของสถาบัน Professional Evaluation and Certification Board,
PECB รองรับให้ สามารถไป Implement ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิ จอ้ างอิงตามมาตรฐานสากล
ISO 22301 ซึง่ มัน่ ใจได้ วา่ องค์กรของท่านจะสามารถดําเนินการงานธุรกรรมสําคัญ สามารถสร้ างความ
มัน่ ใจให้ กบั ลูกค้ าได้
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วัตถุประสงค์
 เพื่อปลูกฝั่ งให้ ผ้ เู ข้ าฟั งบรรยายมีความตระหนักและสร้ างวัฒนธรรมองค์กรให้ สง่ เสริมต่อ
ความสําคัญของการบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความรู้ทงในเชิ
ั ้ งมาตรฐาน ISO 22301 และในเชิงการปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวข้ องกับแนว
ทางการบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจและ
 ฝึ กปฏิบตั ิ (Work Shop) เพื่อให้ เข้ าใจและสามารถปฏิบตั ไิ ด้ จริ ง
ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับ
ผู้เข้ าอบรมจะ สามารถสร้ าง Program Management ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ และเข้ าใจขันตอนการบริ
้
หารความต่อเนื่องทางธุรกิจตังแต่
้ ต้นจนจบ
จํานวนและคุณสมบัตผิ ้ ูเข้ าอบรม
ผู้เข้ าอบรมโดยประมาณไม่เกิน 60 ท่าน โดยมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
 ดํารงตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูง
 เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการบริ หารความเสียงของสถาบันต่างๆ
 เป็ นผู้บริ หารระดับต้ นหรื อกลางที่มีหน้ าที่โดยตรงเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร การจัดการ
วิกฤตและภัยพิบตั ิ การบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 เจ้ าหน้ าที่ที่ปฏิบตั งิ านด้ านการบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจองค์กรภาครัฐ และ ภาคเอกชน
 นักวิชาการ นักศึกษา
 เจ้ าของธุรกิจ ผู้ประกอบหรื อบุคคลทัว่ ไปที่อยากมีองค์ความรู้เรื่ องการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ระยะเวลาการฝึ กอบรม
ระยะเวลาการฝึ กอบรม 2 วัน
ค่ าลงทะเบียน
40,000 บาท รวมเอกสารและสื่อการสอนทังหมด
้
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โครงสร้ างหลักสูตร
ERM & BCM Consulting พัฒนาวิธีการสอนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐานสากล ISO
22301 โดยมีรายละเอียดการสอนทัง้ 2 วันดังต่อไปนี ้
Day 1: 9.00-12.00 Fundamental Ideas of Business Continuity Management
 ทําไมต้ องมีการบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 ระบบบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 ISO 22301
Day 1: 13.00-16.00 Understanding ISO 22301
 การสร้ าง Program Management ด้ าน BCM
 Scope การ Implement BCM ตามมาตรฐาน ISO 22301
 การเข้ าใจ Clause ในบริ บท ISO 22301
 Planning Phase
Day 2: 9.00-12.00 Plan-Do-Check-Act
 Doing Phase
 Checking Phase
 Acting Phase
Day 2: 13.00-16.00 Workshop
 อธิบาย Template ที่ใช้ ในการสร้ างแผน BCP
 เริ่ มเขียนแผนและสร้ างสถานการณ์การทดสอบ

วิทยากร
ดร. ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม ผู้ก่อตัง้ ERM&BCM Consulting และทีมงาน
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