
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.com  

Business Continuity Plan ( BCP) 
การจัดทําแผนบรหิารความตอ่เนืIองทางธรุกจิ 

 
 

วทิยากร: พท.ดร. ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน ์
อดตี General Manager - บรหิารสนิคา้ บรษัิท หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรัล จํากัด 

อดตีผูจ้ดัการและบรหิารการขายอตุสาหกรรมนมไทย(นมตรามะล)ิ 
และผา่นงานดา้นการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group 
รวมประสบการณ์การทํางานดา้นการขาย การตลาดและการบรกิารมากกวา่ 25 ปี 

 
 

17 พฤศจกิายน 2564 
09.00 – 16.00 น.  

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ แบงค็อก (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

 

**สถานทีIจัดอบรมอาจเปลีIยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

หลกัการและเหตผุล 

        การเปลีIยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบนั มมีากมาย ไมว่า่จะเป็นการเปลีIยนแปลงทางเทคโนโลย ี การ
เปลีIยนแปลงทางสภาพสิIงแวดลอ้ม การเปลีIยนแปลงทางสังคม และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ซึIงลว้นสง่ผลใหเ้กดิภาวะ
วกิฤตได ้ ไมว่่าจะเป็นภาวะวกิฤตจากภยัธรรมชาต ิ จากการประทว้ง การจลาจล จากระบบการทํางานขดัขอ้ง และ
ผลกระทบต่างๆ ทีIเกดิจากการหยดุชะงักทางธรุกจิ ดังนั_นองคก์รธรุกจิตา่งๆ จงึมคีวามจําเป็นในการเตรยีมพรอ้มรับมอื
กบัความเสีIยงนี_ โดยการจัดทําแผนบรหิารความตอ่เนืIองทางธรุกจิ ( BCP) เพืIอใหมั้Iนใจวา่เมืIอเกดิภาวะวกิฤตจะ
สามารถฟื_นฟธูรุกจิไดอ้ยา่งรวดเร็ว รวมถงึลดผลกระทบตา่งๆ ทีIเกดิขึ_นใหน้อ้ยทีIสดุ  
                หลักสตูรนี_จงึพัฒนาขึ_นเพืIอใหพ้นักงานและผูบ้รหิารทีIมหีนา้ทีIในการจัดทําแผนบรหิารความตอ่เนืIองทาง
ธรุกจิ ( BCP) และ จัดการภาวะวกิฤตทีIเกดิขึ_น เรยีนรูท้ําความเขา้ใจการจัดทําแผน (BCP) รวมถงึวธิกีารรับมอืกับภาวะ
วกิฤต โดยผา่นการทํากจิกรรม Workshop 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืIอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรู ้และเขา้ใจถงึภาวะวกิฤต 
2. เพืIอใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้ขา้ใจแนวคดิและหลักการจัดทําแผนความต่อเนืIองทางธรุกจิขององคก์ร 
3. เพืIอใหผู้เ้ขา้อบรมไดนํ้าความรูท้ีIไดไ้ปใชใ้นการจัดทําแผนความตอ่เนืIองทางธรุกจิขององคก์ร 
4. เพืIอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูท้ีIไดไ้ปปรับปรุงและพัฒนาองคก์รใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา 
1. ความหมายและความสําคัญของ Business Continuity Plan ( BCP) เพืIอรับมอืกบัภาวะวกิฤตหรอืเหตกุารณ์
ไมค่าดคดิ 

2. ภาวะวกิฤตคิอือะไร เรยีนรูแ้ละเขา้ใจถงึภาวะวกิฤตอิย่างทอ่งแท ้
• ประเภทของภาวะวกิฤต ิ  

3. ขั _นตอนการจัดทํา Business Continuity Plan ( BCP) เพืIอรับมอืกบัภาวะวกิฤตหรอืเหตกุารณ์ไม่คาดคดิ 
• การจัดตั _ง 4 ทมีงานสําคัญเพืIอป้องกนัแกไ้ขภาวะวกิฤต ิ 
• การกําหนดภาวะวกิฤตดิว้ยกลยทุธ ์B I A 
• การจัดทําแผน 3 แบบ เพืIอป้องกันแกไ้ขภาวะวกิฤต ิ
• การฝึกซอ้มปรับปรุงพัฒนา 

4. Workshop การจดัทําแผน 1 
5. กลยทุธก์ารบรหิารการปฏบิัตงิานเมืIอเกดิภาวะวกิฤตหรอืเหตกุารณ์ไมค่าดคดิ 
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• ยดึหลัก 5 กลยทุธ ์ 5 เป้าหมาย  
6. วธิกีารใช ้4 ระยะเวลามาประยกุตใ์ชใ้นการรับมอืกบัภาวะวกิฤต ิ  
7. Workshop การจดัทํา Business Continuity Plan ( BCP) อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
8. Workshop การจดัทําแผน 2 
9. เทคนคิการนํา 3 ชว่งเวลาของ Business Continuity Plan ( BCP)  เพืIอรับมอืกบัภาวะวกิฤตอิย่างไดผ้ล 

• กอ่นเกดิวกิฤต 
• ขณะเกดิวกิฤต 
• หลังเกดิวกิฤต 

10. สิIงทีIจําเป็นตอ้งทําเพืIอให ้Business Continuity Plan ( BCP) บรรลุเป้าหมาย 
11. ตวัอยา่งการนํา Business Continuity Plan ( BCP) ไปใชใ้หไ้ดผ้ลอยา่งสรา้งสรรค ์
12. สรุปคําถาม – ตอบ 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี_ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีI 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีI 014-2-63503-8 

          ชืIอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิIง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีI จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีI 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืIอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืIอหลกัสตูร 
2.  ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัIงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิIง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีI จํากดั 
3.  หัก ณ ทีIจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีIไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิIง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีI จํากดั 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.com 
E-mail: hipotraining@gmail.com  
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining 
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