
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online-Training Program for 2 days  

หัวข้อเรียนรู ้
• ความรู้เบ้ืองต้น (Fundamental) 

o แนะน ำให้รู้จักกับ BCM (Business Continuity 

Management) - ท ำไมองค์กรควรมี BCM, BCM  

มีประโยชน์อย่ำงไร ฯลฯ 

o Business Continuity Key Concept – หัวใจส ำคัญ
ของ BCM และหลักกำรที่ใช้ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง
ทำงธุรกิจ 

o ควำมหมำย/นิยำมศัพท์ต่ำงๆ ที่เกียวข้อง เช่น BCM, 

BCP, DRP, Mitigation, Emergency, Recovery, 

Crisis Management เป็นต้น 

o มำตรฐำนสำกลต่ำงๆ ด้ำน BCM – ISO 22301 

o BCM Methodology 

o วิธีทีใช้ในกำรด ำเนินกำร (Work Approach) – 

ข้อเสนอแนะ เพ่ือน ำไปปรับใช้ให้เหมำะสม 

• การจัดท าแผน BCP และ IT DRP ตาม BCM 

Methodology ประกอบด้วย 

o กำรบริหำรจัดกำร (Program Management) 

o กำรวิเครำะห์ควำมเสียง (Risk Analysis) 

o กำรวิเครำะห์ผลกระทบทำงธุรกิจ (Business Impact 

Analysis) 

o กลยุทธ์ในกำรกอบกู้ (Recovery Strategy) 

o กำรพัฒนำแผน (Plan Development) 

o กำรทดสอบและกำรซักซ้อม (Test & Exercise) 

o ควำมยั่งยืนของ BCM ในองค์กร (Embedding BCM 

Culture) 

 

■ ผู้บริหำรองค์กร 
■ ผู้เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ/ด ำเนินกำร ด้ำนกำร

บริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (BCM Project 

Team) ทั้งระดับผู้บริหำรโครงกำร, ผู้ปฏิบัติกำร
โครงกำร, ผู้ประสำนงำนโครงกำร 

■ ผู้จัดกำร และผู้บริหำรด้ำน IT 

■ ผู้เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ/ด ำเนินกำรกำรวำงแผน
ด้ำน IT Disaster Recovery (IT DRP) 

 

BCP  
ในช่วงเวลำที่ภำวะวิกฤตก ำลังเกิดขึ้นซึ่งไม่มีใครคำดคิด
อย่ำงกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบไป
หลำยภำคส่วน ทั้งยังมีผลกระทบที่กระจำยวงกว้ำงขึ ้น
เรื ่อยๆ ต่อ เศรษฐกิจของประ เทศและ เศรษฐกิจ โลก 
ค ำถำมส ำคัญที่ตำมมำคือ แต่ละองค์กรจะต้องเตรียม
แผนรับมือ เ พื่อป ้องกันหรือประคองธุรกิจ  และจัดท ำ  
Business Continuity Plan (BCP) ไ ด ้อย ่ำ ง ไ รบ ้ำ ง ? 

เพ่ือให้สำมำรถรับมือและขับเคล่ือนองค์กรฝ่ำวิกฤตต่ำงๆ 
ไปได้อย่ำงทันท่วงที 

Online Training 

BUSINESS CONTINUITY 

PLAN หลักสูตรฝึกอบรมแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

หลักสูตรฝึกอบรมแผนควำมต่อเนื ่องทำงธุรกิจนี ้ 
เป็นหลักสูตรที่สร้ำงเสริมศักยภำพให้กับผู้เข้ำ ร่วม
ฝึกอบรมทำงด้ำนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 
(BCM: Business Continuity Management) โดย
จะได้เรียนรู้ถึง 

■ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และส่ิงจ ำเป็นต่ำงๆ 
เกี่ยวกับกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ 
(BCM) 

■ กำรจัดท ำแผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (BCP: 

Business Continuity Plan) และ แผนกอบ
กู้ระบบสำรสนเทศ (IT DRP : IT Disaster 

Recovery Plan) อย่ำงเป็นระบบตำม
มำตรฐำนสำกล รวมถึงขั้น ตอน วิธีกำร และ
เทคนิคในกำรจัดทำแผน BCP และ IT DRP  

ให้ประสบควำมสำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

■ ทักษะด้ำน BCM โดยกำรฝึกปฏิบัติในขั้นตอน
ของกำรจัดท ำแผน BCP ตำม BCM 

Methodology (เช่น Workshop, Group 

Discussion เป็นต้น) เพ่ือใช้เป็นแนวทำงใน
กำรปฏิบัติต่อไป 

กลุ่มบุคลากรในองค์กร 

ท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรน้ี  

ด้วยรูปแบบกำรอธิบำยภำคทฤษฏี กำรเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติ 
(workshop) / ซักถำม/ แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นร่วมกัน 



 

■ วิทยำกรและที่ปรึกษำ TRIS Digital Academy 

■ เลขำธิกำรสมำคมสถำปนิกเทคโนโลยีสำรสนเทศประเทศไทย  
■ (Thailand IT Architects Association: TITAA) 

■ กรรมกำร Cloud Security Alliance Thailand Chapter 

■ ผู้เช่ียวชำญ และที่ปรึกษำให้กับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  
ด้ำน Enterprise Architecture (EA), IT Compliances, 

COBIT และ BCP  

www.tris.co.th 

Course Fee:  9,000.00 บำท  
(ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม VAT 7%)  

Early bird สมัครภายใน 26 พฤศจิกายน 2564 

ได้รับส่วนลด 15% เป็น 7,650.00 บาท เท่าน้ัน 

 

09.00-16.00 

Online Training  

14-15 ธันวาคม 2021 

Contact:  
LINE OA: @tris 

Email: trisacademy@tris.co.th 

คุณปวัณยำ T: 02-032-3000 (ext. 8405)  
M: 062-140-5465 

คุณพลอยณิชชำ T: 02-032-3000 (ext. 8401)  
M: 098-465-4429 

 

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด  
เลขท่ี 191 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A  
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี 0105536041711 

Register here 

สแกน QR Code เพ่ือลงทะเบียน 

ผ่านระบบออนไลน์   
หรือท่ี www.tris.co.th 

 

การช าระค่าลงทะเบียนหลักสูตร กรุณาตรวจสอบ
ค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า  
ก่อนวันฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน  
1. ส่ังจ่ำยเช็คในนำม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด บัญชี 1” 

หรือ 

2. โอนเงินผ่ำน ธนำคำรกรุงเทพ สำขำส ำนักงำนใหญ่ สีลม  
ช่ือบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด บัญชี 1”  
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1  

สถำบันวิทยำกำรจัดกำร ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในระบบ
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม (VAT 7%)  
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี 0105536041711 
ส่งส าเนาหลักฐานการช าระเงิน ระบุชื่อหลักสูตร และชื่อ
หน่วยงาน ส่ง www.tris.co.th 

BCP  
BUSINESS CONTINUITY PLAN 

หลักสูตรฝึกอบรมแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

■ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรให้ประกำศนียบัตรกับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่เข้ำร่วม
ฝึกอบรมด้วยเวลำไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของระยะเวลำทั้งหมด 

■ กรุณำแจ้งรำยชือ่ผู้เข้ำร่วมอบรมแทน หรือกรณยีกเลิก กรุณำแจ้งเป็น 

ลำยลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่ำงนอ้ย 7 วัน มิฉะนัน้ สถำบนัขอ 

สงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำธรรมเนียมฝึกอบรมรอ้ยละ 50 ของค่ำธรรมเนียม 

ผศ. (พิเศษ) ดร. สันติพัฒน์ อรุณธาร ี

mailto:trisacademy@tris.co.th

