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หลักสู ตร 2 วัน
แผนดาเนินการธุรกิจต่ อเนื่อง อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
โดย อาจารย์เหรียญชัย นาชัยศรีค้า
วิทยากรและที่ปรึ กษา ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กรและวางแผนทางการเงิน การปรับโครงสร้างหนี้
การบริ หารจัดการ การเจรจาต่อรอง และการบริ หารจัดการทางจิตวิทยา

หลักการและ เหตุผล
เนื่องด้วยในการดาเนินธุ รกิจในภาวะปั จจุบนั นั้น นอกจากจะเจอภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรง เนื่องจากมี
คู่แข่งมากที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมแล้ว นั้น การดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั นั้น ยังต้องเจอภาวะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่
อาจจะเกิดขึ้นซึ่ งมีท้ งั ที่เกิดจากปั จจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ และปั จจัยภายใน
ถ้าผูบ้ ริ หารและพนักงานได้มีความตระหนักรู ้ถึงความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทางบริ ษทั ควรที่จะต้องศึกษา
วิเคราะห์ประเมินความเสี่ ยง ความน่าจะเป็ น ที่มีโอกาสเกิดขึ้น ดังนั้น ถ้าบริ ษทั ได้มีแนวทางในการจัดทาแผนการ
ดาเนินการธุ รกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ภายใต้เกิดเหตุการณ์น้ นั แล้ว เพื่อให้ธุรกิจยังคงการ
ดาเนินงานต่อไปได้ และยังคงสามารถให้บริ การ หรื อส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องด้วย

เป้าหมาย
1.
2.
3.
4.

เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเข้าใจความหมายของแผนดาเนินการธุ รกิจอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมทราบถึงประโยชน์ที่ได้
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมทราบถึงการประเมินความเสี่ ยง
เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมทราบถึงการกาหนดกลยุทธ์และแนวทางในการกาหนดแผนดาเนินการธุ รกิจอย่าง
ต่อเนื่อง
5. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้กาหนดแผนปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง

เนือ้ หาหลักสู ตร (Course Outline)
วันแรก
09:00-09:30ปรับกระบวนทัศน์กรอบความคิดในการทางาน (Mind Set)
Work Shop & Coachingเพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจกรอบความคิดของความเป็ นเจ้าของ กรอบ
ความคิดในการทางาน
09:30-10:00ทาไมต้องมีการกาหนดแผนดาเนินการธุ รกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง ความหมายของแผน
Work Shop & Coachingเพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้ตระหนักความจาเป็ นของการจัดทาแผน
ดาเนินการธุ รกิจอย่างต่อเนื่อง
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10:00-10:30ทาความเข้าใจพื้นฐานธุ รกิจ และโครงสร้างองค์กร Business Flow and Process Flow
10:30-10:45เบรก
10:45-11:15Work Shop & Coachingเพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้ทาความเข้าใจธุ รกิจ ผลิตภัณฑ์ โครงสร้าง
องค์กรอย่างถ่องแท้ พร้อมทั้งให้ผเู ้ ข้าอบรมเกิดความเข้าใจ Business Flow and Process
Flow พร้อมทาความเข้าใจ Check point & Control point
11:15-12:00การประเมินความเสี่ ยงของปั จจัยต่างๆ ทั้งปั จจัยภายนอก และปั จจัยภายใน
Work Shop & Coachingเพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเกิดการตระหนักรู ้ดว้ ยตนเองว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง
ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงาน
12:00-13:00 พักรับประทานอาหาร
13:00-14:30 การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุ รกิจโดยการระบุกิจกรรม กระบวนการ บริ การและ/หรื อผลิตภัณฑ์
หลัก โดยระบุถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการหยุดชะงัก
Work Shop & Coaching เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้สามารถระบุผลกระทบต่อธุ รกิจ บ่งบอกถึง
ระดับคะแนน หรื อ น้ าหนักที่มีผลกระทบ เพื่อให้เห็นและตระหนักถึงความรุ นแรงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
14:30-14.45 เบรก
14:45-16:00 การวิเคราะห์ผลกระทบต่อทรัพยากรที่สาคัญ
การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการดาเนินงาน
Work Shop & Coaching เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรม สามารถสรุ ปเหตุการณ์ ภัยคุกคามและ
ผลกระทบจากเหตุการณ์พร้อมทั้งฝึ กการประเมินผลกระทบตอกระบวนการ / กิจกรรม
วันทีส่ อง
09:00-10:00 Work Shop & Coaching เพื่อการจัดทาแผนบริ หารความต่อเนื่อง สาหรับกลุ่มกิจกรรม ที่มี
ระดับผลกระทบสู งมาก สู ง ปานกลาง
10:00-10:30 ความหมายของแนวทางการกาหนดกลยุทธ์โดยแนวทาง Appreciative Inquiry and Positive
Psychology พร้อมทั้งการสร้างกลยุทธ์โดย4D Model
10:30-10:45 เบรก
10:45-12:00 การกาหนดกลยุทธ์การบริ หารความต่อเนื่อง การกาหนดกลยุทธ์การกูค้ ืนของกิจกรร
การกาหนดทรัพยากรที่สาคัญ/จาเป็ นต่อการบริ หารความต่อเนื่อง กาหนดบุคลากรสาคัญ/จาเป็ นต่อ
การบริ หารความต่อเนื่อง
Work Shop & Coaching เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถเรี ยนรู้ได้ดว้ ยตนเองและเรี ยนรู้บริ หารการจัดการทีมงาน
เพื่อให้ได้กลยุทธ์ตามที่ตอ้ งการ
12:00-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
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13:00-14:30 แผนปฏิบตั ิการในการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิ น และการกูค้ ืนระบบ
- สาหรับทุกสถานการณ์การประกาศใช้แผน BCP
- ความสู ญเสี ย/เสี ยหายสถานที่ทางาน (รวมถึงการสู ญเสี ย/เสี ยหายของเอกสารข้อมูล)
- การสู ญเสี ยบุคลากรสาคัญ (Loss of Key Personnel)
- ความล้มเหลวของระบบไอที (Loss of IT System)
- ผูใ้ ห้บริ การที่สาคัญไม่สามารถให้บริ การได้ (Failure of Key Dependency
Work Shop &Coachignให้ผเู ้ ข้าอบรมในการลงมือการจัดทาแผนปฏิบตั ิ พร้อมทั้งประเมินความเป็ นไปได้
14:30-14:45 เบรก
14:45-16.00 การทดสอบแผนความตอเนื่องการดูแลปรับปรุ งแผนรองรับการดาเนินธุ รกิจอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานเพื่อกลับสู ภาวะปกติ
Work Shop & Coaching เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู ้พร้อมการกาหนดแผนงานรองรับได้

วิธีการฝึ กอบรม
 กาหนดแนวทางในการอบรมสัมมนาครั้งนี้ ใช้อธิ บาย 40% Work Shop & Coaching 60%

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสู ตรนี้
 พนักงานระดับผูบ้ ริ หารระดับกลาง ขึ้นไป

อุปกรณ์ ทใี่ ช้ :Other
- LCD

- Flip Chart - Microphone - Classroom and Workshop

ระยะเวลาในการจัดฝึ กอบรม
2 วัน

สถาบันพีพเี ลิร์นนิ่ง : สร้างคนเชิงรุ ก สนุกพัฒนา องค์กรสาเร็ จ ชีวติ มัง่ คัง่
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