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ITM023: Business Continuity Management (BCM) 
                (การบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ) 

 
หลกัการและเหตผุล: 

จากสภาวการณ์ในปัจจุบัน ไดเ้กดิวกิฤตการณ์ต่างๆ ทัง้ปัจจัยที่เกดิจากธรรมชาต ิฝีมือมนุษย์ เช่น เหตุการณ์

แผ่นดนิไหว น ้าท่วม โรคระบาด การจลาจล การกอ่การรา้ย วกิฤตดา้นพลังงาน ดา้นค่าเงนิ ปัญหาภาวะเศรษฐกจิตกต ่า 
และรวมถงึภัยทีเ่กดิขึน้กับระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์ร เชน่ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รถูกบุกรุก 

ถูกคุกคาม ถูกโจรกรรมขอ้มูล ถูกท าลายขอ้มูล และท าลายระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รใหเ้กดิความเสยีหาย 
โดยทีเ่หตกุารณ์ต่างๆเหลา่นี้มแีนวโนม้ทวคีวามรุนแรง และมปีรมิาณความเสยีหายมากขึน้เป็นล าดับ จนท าใหก้ารด าเนนิ

ธุรกจิตอ้งหยุดชะงัก  กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายและสง่ผลกระทบทางธุรกจิต่อลูกคา้ การด าเนนิธุรกจิ สถานะทางการเงนิ 

และชือ่เสยีงขององคก์ร และหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกดิขึน้ในวงกวา้งก็อาจท าใหเ้ป็นอุปสรรคต์่อการพัฒนาขับเคลื่อน

เศรษฐกจิของประเทศได ้

ดังนัน้ องคก์รควรตระหนักและใหค้วามส าคัญกับกระบวนการบรหิารจัดการความต่อเนื่องทางธรุกจิ เพือ่รับมอืกับ
เหตุการณ์ทีไ่ม่พงึประสงค ์โดยองคก์รตอ้งจัดใหม้ีการประเมนิความเสีย่งและโอกาสทีธุ่รกจิจะหยุดชะงักจากเหตุการณ์

ฉุกเฉินที่อาจเกดิขึน้  รวมทัง้วเิคราะหผ์ลกระทบทางธุรกจิและประเมนิความเสียหายจากการหยุดชะงัก และหากเกดิ

เหตุการณ์ฉุกเฉินจนท าใหก้ารด าเนินธุรกจิเกดิการหยุดชะงักขึน้องค์กรก็จะสามารถมั่นใจไดว้่าธุรกจิขององค์กรจะ
หยุดชะงักในระยะเวลาอันสัน้และจะไดร้ับผลกระทบนอ้ยที่สดุ เพือ่ท าใหก้ารด าเนนิธุรกจิหรอืภารกจิขององคก์รสามารถ

ประสบความส าเร็จบรรลตุามวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

ในหลักสตูรนี้เป็นการอบรมเชงิปฏบัิตกิารดังนัน้ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดร้ับการฝึกปฏบัิตใินแต่ละกระบวนการของ

การบรหิารจัดการความต่อเนื่องทางธรุกจิจากกรณีศกึษา เพือ่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจยิง่ขึน้และสามารถน าไปปฏบัิตไิด ้

จรงิ 

วตัถปุระสงค:์ 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจและตระหนักถงึความส าคัญของการบรหิารจัดการความต่อเนื่องทางธรุกจิของ
องคก์ร 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในแนวคดิและกระบวนการการบรหิารจัดการความตอ่เนื่องทางธุรกจิขององคก์ร 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในสามารถวเิคราะหผ์ลกระทบทางธรุกจิและประเมนิความเสยีหายจากการ

หยดุชะงักของธรุกจิ 
• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจสามารถวเิคราะหแ์ละระบุความเสีย่งทีส่ามารถท าใหก้ารด าเนนิธุรกจิขององคก์รตอ้ง

หยดุชะงัก ภายใตส้ภาพแวดลอ้มขององคก์ร 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการจัดท าแผนเพือ่ความต่อเนื่องทางธรุกจิ 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการจัดท าแผนการกูค้นืระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจถงึหลักการจัดการในเชงิรุก ดว้ยวธิกีารการบรหิารจัดการความตอ่เนื่องทางธรุกจิ

ขององคก์รตามมาตรฐานสากล 
 

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

• ผูบ้รหิารหรอืผูจ้ัดการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ผูบ้รหิารหรอืผูจ้ัดการดา้นการบรหิารจัดการความต่อเนื่องทางธรุกจิขององคก์ร 

• ผูบ้รหิารหรอืผูจ้ัดการดา้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

• ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารจัดการความต่อเนื่องทางธรุกจิขององคก์ร 

• ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

• ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารจัดการความเสีย่งขององคก์ร 

• ผูด้แูลระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

เนือ้หาการอบรม: 
1. ความรูเ้บือ้งตน้การบรหิารจัดการความต่อเนื่องทางธรุกจิ 

2. วงจรชวีติการบรหิารจัดการความต่อเนื่องทางธรุกจิ 
3. มาตรฐานสากลการบรหิารจัดการความตอ่เนื่องทางธรุกจิ (ISO22301) 

4. การก าหนดหลักเกณฑก์ารบรหิารจัดการความต่อเนื่องทางธรุกจิ 

5. การจัดการโปรแกรมการบรหิารจัดการความตอ่เนื่องธรุกจิ 
6. การท าความเขา้ใจบรบิทขององคก์ร 

7. การวเิคราะหผ์ลกระทบทางธรุกจิ (BIA) 
8. การก าหนดกลยุทธก์ารบรหิารจัดการความต่อเนื่องทางธรุกจิ 
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9. การจัดท าทะเบยีนทรัพยส์นิ 
10. การวเิคราะหค์วามเสีย่ง 

11. การวเิคราะหภ์ัยพบัิตทิีเ่กดิขึน้จากธรรมชาต ิ
12. การวเิคราะหภ์ัยพบัิตทิีเ่กดิขึน้จากมนุษย ์

13. ปัจจัยของการเกดิความเสีย่ง 

14. การจัดการความเสีย่ง 
15. การพัฒนาและการด าเนนิการแนวทางการตอบสนอง BCM 

16. การจัดสรา้งคณะท างานเพือ่ความต่อเนื่องทางธรุกจิ 
17. การก าหนดบทบาทหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของคณะท างาน 

18. การจัดท าแผนเพือ่ความต่อเนื่องทางธรุกจิ 

19. การทดสอบ การดแูลรักษา และการทบทวนแผนเพือ่ความตอ่เนื่องทางธรุกจิ 
20. การจัดท าแผนการกูค้นืระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

21. การส ารองขอ้มลูระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
22. ขัน้ตอนปฏบัิตเิกีย่วกับการส ารองขอ้มลู 

23. การจัดหาสถานทีข่องไซตส์ ารองหรอืส านักงานชัว่คราว 

24. การพัฒนาแผนส ารองระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
25. การทดสอบแผนส ารองระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

26. การตดิตามและทบทวนแผนส ารองระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
27. การปรับปรุงแผนส ารองระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

28. การพัฒนาแผนกูค้นืระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
29. การทดสอบแผนกูค้นืระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

30. การตดิตามและทบทวนแผนกูค้นืระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

31. การปรับปรุงแผนกูค้นืระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
32. การสรา้ง BCM ใหเ้ป็นวัฒนธรรมองคก์ร 

33. การประยกุตใ์ชว้งจร PDCA กับการบรหิารจัดการความตอ่เนื่องทางธรุกจิอยา่งยั่งยนื 
34. การจัดท าแผนผังการด าเนนิงานมาตรการป้องกัน 

 

วทิยากร: 

 

อาจารยภ์ธิันปติ ์ ถริสตัยาพทัิกษ์ 

• วทิยากรรับเชญิประจ าสถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

 

จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 3 วัน (18 ชั่วโมง) 

ก าหนดการอบรม: ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram 

 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 
 

คา่ลงทะเบยีนอบรม: ท่านละ 9,500 บาท (ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) 
** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย  

 

สถานทีฝึ่กอบรม: 
          สถาบันพัฒนาบุคลากรแหง่อนาคต 

          เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 
          ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
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วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 
          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.career4future.com 

          E-mail:  
 

mailto:training@nstda.or.th

