(Business Continuity Management – BCM) (2D)

Course outline

หลักสู ตร การบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Management – BCM)
(หลักสู ตร 2 วัน)
โดย อาจารย์ ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

หลักการและเหตุผล
ทําไมองค์ กรยุคใหม่ จึงต้ องบริหารความต่ อเนื่องทางธุรกิจให้ ได้ ?
“นํา้ ท่ วม 9 จังหวัดภาคกลางเป็ นเวลากว่ า 3 เดือน โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 5 แห่ งต้ องหยุด
ดําเนินการนานกว่ า 1 เดือน”
“สหรั ฐอเมริ กามีนโยบายลด
QE เงินทุนไหนออกจากตลาดทุนไทย กดดัชนีตลาดหุ้นลดตํา่ สุดในรอบปี
และค่ าเงินของไทยของไทยผันผวนอย่ างหนัก”
“แผ่ นดินไหวในทะเลอันดามันจนเกิดสึ นามิ เศรษฐกิจและธุรกิจเสี ยหาย ผู้คนเสี ยชี วิตจํานวนมาก”
“ไฟฟ้ าดับทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ ของไทยกว่ า 15 ชั่วโมง”
“แผ่ นดินไหวจนโรงไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์ เสี ยหาย มีการรั่ วไหลของกัมมันตรั งสี ส่ ูส่ิ งแวดล้ อม”
“วันที่ 24 ธ.ค. 56 รถไฟฟ้ า BTS ขัดข้ อง หยุดดําเนินการตัง้ แต่ 8 โมงเช้ า เป็ นเวลากว่ า 3 ชั่วโมง
การจราจรโกลาหลทั้งกรุ งเทพฯ BTS เสี ยหาย 5 ล้ านบาท”




ตัวอย่างเหตุการณ์เหล่านี้ช้ ีให้เห็นถึงสภาวการณ์ที่ไม่แน่นอน ความผันผวน ความเสี่ ยงภัย และภัยคุกคามแบบ
ต่าง ๆ ซึ่ งหากเกิดขึ้นแล้วจะส่ งผลกระทบที่รุนแรงและกว้างขวางต่อธุ รกิจทําให้ตอ้ งหยุดดําเนินการ (business
disruption) รวมทั้งอาจส่ งผลเสี ยหายต่อเศรษฐกิจหรื ออุตสาหกรรมของประเทศได้ นอกจากนี้ เหตุการณ์
วิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งสามารถส่ งผลต่อเสี ยหายทางธุ รกิจในอีกหลายประเทศที่อยูห่ ่างไกลคนละทวีป
ได้เนื่องจากการที่เป็ นส่ วนหนึ่งของ global supply chain
การดําเนินธุ รกิจในปั จจุบนั จึงอยูใ่ นสภาวะที่ตอ้ งเผชิญกับความผันผวน ความไม่แน่นอน ความเสี่ ยงทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมที่สาํ คัญในหลาย ๆ ด้าน บริ ษทั ต่าง ๆ จึงจําเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งสร้างความพร้อมและ
เตรี ยมตัวรับมือเพื่อให้สามารถดําเนินธุ รกิจได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดเหตุการณ์ความผันผวนหรื อวิกฤติ รวมทั้ง
ยังต้องมีระบบในการป้ องกันและควบคุมความเสี่ ยงและภัยคุกคามที่มีประสิ ทธิ ภาพด้วย อย่างไรก็ตาม ยังคงมี
ความเสี่ ยงบางประการที่ไม่อาจป้ องกันหรื อหลีกเลี่ยงได้ เพราะอยูน่ อกการควบคุมขององค์กร เช่น เหตุการณ์
ความไม่สงบทางการเมือง ภัยธรรมชาติ อุทกภัย อัคคีภยั โรคระบาด วินาศกรรม จราจล นโยบายเศรษฐกิจ
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ของประเทศมหาอํานาจโลก ฯลฯ ซึ่ งอาจทําให้กิจการต้องหยุดชะงัก สร้างความเสี ยหายแก่บริ ษทั ได้ เพราะ
หลายเหตุการณ์ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ และเป็ นเหตุสาํ คัญที่ให้ธุรกิจไม่อาจดําเนินกิจการได้ตามปกติ
สิ่ งนี้เป็ นเหตุผลให้การบริ หารความต่อเนื่องทางธุ รกิจ (Business Continuity Management: BCM) และการ
จัดทําแผนรองรับการดําเนินธุ รกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ได้รับความสนใจและมี
บทบาทมากยิง่ ขึ้นในการทําธุ รกิจปั จจุบนั ทั้งธุ รกิจขนาดใหญ่ และกิจการ SMEs
ขณะที่นกั บริ หารมืออาชีพและผูป้ ระกอบการที่มีวสิ ัยทัศน์ตระหนักและเข้าใจอย่างดีวา่ ความเสี ยหายจาก
business disruption เป็ นต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แสนแพง และได้วางแผนล่วงหน้าเพือ่ ป้ องกันและหยุดยั้ง
ผลกระทบเชิงลบเหล่านั้นได้ แต่ผบู ้ ริ หารองค์กรอีกจํานวนหนึ่งที่ตอ้ งพบกับความสู ญเสี ยอย่างมหาศาล เมื่อ
ต้องรับผลกระทบจากปั ญหาที่มิได้เตรี ยมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าอย่างดีเพียงพอ ทั้งนี้อาจเนื่องด้วยความไม่รู้
คาดการณ์ไม่ถึง หรื อการขาดความเอาใจใส่ ของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบในองค์กร
BCM และ BCP จึงเป็ นเครื่ องมือทางการบริ หารที่สาํ คัญและจําเป็ นอย่างยิง่ สําหรับการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อ
ช่วยบรรเทาความรุ นแรงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริ ษทั อีกทั้งยังช่วยให้บริ ษทั สามารถตัดสิ นใจได้อย่าง
รวดเร็ ว ถูกต้อง และแม่นยํา แม้อยูท่ ่ามกลางสภาวะวิกฤต โดยไม่ทาํ ให้การดําเนินธุรกิจเกิดการหยุดชะงัก
รวมถึงจํากัดวงให้มีผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั น้อยที่สุด ซึ่ งจะช่วยให้องค์การสามารถ
ป้ องกันความเสี ยหายความสู ญเสี ยที่มีมูลค่าสู งมหาศาลได้ รวมทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าขององค์การสู งขึ้น
เนื่องจากความมัน่ ใจของลูกค้าและผูถ้ ือหุ น้
ทั้งนี้ การบริ หารความต่อเนื่องทางธุ รกิจจะเกิดประโยชน์สูงสุ ดได้ต่อเมื่อผูป้ ฏิบตั ิทุกคนในองค์กร และทุก
หน่วยงานในองค์การมีความรู ้และความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่ องนี้ และสามารถนําความรู ้ แนวคิด และ
หลักการไปสู่ การกําหนดกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการความต่อเนื่องทางธุ รกิจอย่างมีประสิ ทธิ ผล และสามารถ
จัดทําแผนการบริ หารความต่อเนื่องทางธุ รกิจที่มีความเป็ นรู ปธรรมและมีประสิ ทธิ ภาพ

ผู้เรียนจะได้ อะไรจากหลักสู ตรนี?้
• ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หารความต่อเนื่องทางธุ รกิจ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ
ผูบ้ ริ หารและบุคลากรในองค์กรที่ตอ้ งมีส่วนร่ วมในการบริ หารความต่อเนื่องทางธุ รกิจตามหลักการ
บริ หารที่เป็ นมาตรฐานสากล
• เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจถึงความเสี่ ยงจากภัยคุกคามของและผลกระทบเมื่อเกิดการหยุดชะงักต่อองค์กร
• เข้าใจแนวคิดและหลักการของการบริ หารความต่อเนื่องทางธุ รกิจ ได้เรี ยนรู ้เทคนิคและแนวปฏิบตั ิใน
การบริ หารความต่อเนื่องทางธุ รกิจทัว่ ทั้งองค์กร
• ฝึ กพัฒนากลยุทธ์ กลวิธี และระบบการจัดการเพื่อบริ หารความต่อเนื่องทางธุ รกิจอย่างเป็ นขั้นตอน
ได้ฝึกทักษะการระบุ วินิจฉัยและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยง ประเมินผลกระทบ การออกแบบกําหนด
แผนการตอบสนองความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม
www. en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 2 of 6

(Business Continuity Management – BCM) (2D)

• เพื่อระบุกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่องทางธุ รกิจ การจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุ รกิจอย่าง
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)
หลักสู ตรนีเ้ รียนอะไร?
วันแรก

09.00 – 12.00 น. Introduction to Business Continuity Management (BCM)
• BCM คืออะไร?
• BCM ประกอบด้วยอะไรบ้าง?
• BCM สําคัญและความจําเป็ นอย่างไรต่อธุ รกิจสมัยนี้?
• ประโยชน์ของ BCM
• ศัพท์ท่ ีเกี่ยวข้องกับ BCM
• ความหมายของความเสี่ ยง โอกาส และการบริ หารความเสี่ ยง
• ปั จจัยเหตุแห่งความเสี่ ยง
• ประเภทของความเสี่ ยง
• องค์ประกอบของความเสี่ ยง
• วัตถุประสงค์ของ BCM
• BCM Road Map
• การวิเคราะห์บริ บทของธุ รกิจ โครงสร้างของธุ รกิจและองค์กร เพื่อศึกษาและทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับองค์ประกอบและปั จจัยความเสี่ ยงในทางธุ รกิจ
 โครงสร้างการดําเนินงานขององค์การ กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และการระบุปัจจัย
เสี่ ยงเบื้องต้น
 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อความเสี่ ยง
Workshop
• อภิปรายกรณี ตวั อย่างเหตุการณ์ที่จะทําให้ธุรกิจของท่านหยุดชะงักงัน (disruption)
13.00 – 16.00 น. BCM Process
• ขั้นตอนการจัดทํา BCM
• การระบุ critical/vital business function
• การประเมินความเสี่ ยง (risk assessment)
• การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ ยงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ ยง เช่น
 Risk Matrix
 Cause and Effect Diagram
 Event Trees
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 Failure Mode and Effect Analysis
• กรณี ตวั อย่าง BCM ขององค์กรในประเทศไทย
Workshop
• critical/vital business function ขององค์กรท่านคืออะไร
• การประเมินความเสี่ ยงขององค์กร
วันที่ 2

09.00 – 12.00 น. BCM Process (ต่ อ)
• การทํา Business Impact Analysis (BIA)
• PPTISS
• Business Recovery
• Business Continuity Planning
• Emergency Response Plan
• Crisis Management Plan
Workshop
• การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุ รกิจ
13.00 – 16.00 น. Risk Management in Practice
• โครงสร้างการกํากับดูแล BCP และการบริ หารจัดการในภาวะวิกฤติ
• บทบาทของผูบ้ ริ หารในกระบวนการบริ หารความต่อเรื่ องทางธุ รกิจ
• บทบาทของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
• บทบาทหน้าที่ของทีมจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิ น
• บทบาทของหน่วยงานบริ หารจัดการความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน
• การกําหนด BCM strategy
• การพัฒนาและการนํา BCM response ไปปฏิบตั ิ
• ปั จจัยความสําเร็ จของการทํา BCM มาใช้ในองค์กร
• BCM กับ ISO 22301
• การปลูกฝัง BCM เข้าในวัฒนธรรมองค์กร

Workshop
• การจัดทําแผนการบริ หาความต่อเนื่องทางธุ รกิจ (BCP)
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ใครควรเข้ ารับการพัฒนาในหลักสู ตรนี?้
1. ผูบ้ ริ หารระดับกลางและระดับสู งในสายงานต่าง ๆ ขององค์กร
2. ผูร้ ับผิดชอบงานการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร
3. ผูจ้ ดั การและหัวหน้างาน
4. บุคลากรของหน่วยงานควบคุมภายใน
ระยะเวลาการฝึ กอบรม
2 วัน
แนวทางในการดําเนินการฝึ กอบรม
1. เน้นให้ผเู้ รี ยนได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริ ง
และ สามารถนําไปใช้อย่างประสบความสําเร็ จ
o การสื่ อสาร 2 ทาง เช่น
 การแนะนําตัวเอง จุดประสงค์ และความคาดหวังจากการอบรม
 การสรุ ปทบทวนแนวคิดสําคัญและคําสําคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words)
 การตั้งคําถามเพื่อกระตุน้ การคิดของผูเ้ ข้าอบรม
o กิจกรรมที่เชื่อมโยงเนื้อหาที่สาํ คัญกับการปฏิบตั ิและการนําไปใช้
 กระตุน้ ให้ฝึกคิดและนําเสนอ
 นําเทคนิค เครื่ องมือไปทดลองใช้
 กรณี ศึกษาและกิจกรรมกลุ่มเพื่อหา solutions
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มระดมสมอง
o การประเมินผลตนเองหลังการอบรม
 ผ่านการนําเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่ม
 ผ่านการนําไปถ่ายทอดต่อ
 ผ่านแบบประเมินก่อนและหลังการอบรม
o Assignment เพือ่ นําไปฝึ กฝนเพิ่มเติม
 หัวข้อหรื อเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของผูเ้ รี ยน
2. รู ปแบบของการฝึ กอบรมมีหลากหลายที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกลุ่มผูเ้ ข้ารับการอบรม อาทิ การบรรยาย การ
อภิปราย การระดมสมอง (brainstorming) กลุ่มปฏิบตั ิการ (workshop) กรณี ศึกษา (case study) การนําเสนอผลงาน
(presentation) เกมทางการบริ หาร (Management games)แสดงบทบาทสมมติ (Role playing) หรื อแบบประเมิน
ตนเอง (self-assessment test) เช่น personality test, leadership styles, thinking styles เพื่อทําให้ผเู้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริ ง
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3. วิทยากรทําหน้าที่เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่มหรื อ Group
Coaching เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่ องมือได้อย่างเหมาะสมกับจริ ตของตนเอง และ
นําไปสู่ การใช้ปฏิบตั ิงานจนเกิดความชํานาญ
4. เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู ้สามารถนําไปสู่ ประโยชน์ต่อองค์กรและสอดคล้องกับบริ บททางธุ รกิจของแต่
ละองค์กร กิจกรรมต่าง ๆ จะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงานทางธุ รกิจของแต่ละองค์กร
(Customized) โดยดําเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ในวันและเวลาที่องค์กรสะดวกและ
บุคลากรมีความพร้อมในการเข้าอบรม
เกีย่ วกับผู้สอน
ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการบริ หารจัดการภาครัฐและเอกชน มีประสบการณ์การทํางาน
มากกว่า 15 ปี ร่ วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุ รกิจเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันวิชาการและ
หน่วยงานคลังสมองในระดับประเทศและระดับนานาชาติ องค์กรประชาสังคม และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในด้านการวิเคราะห์วจิ ยั นโยบายสาธารณะ การออกแบบและการบริ หารโครงการ การพัฒนาองค์กร การปรับปรุ ง
ระบบบริ หาร การพัฒนาผูน้ าํ และสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งมีความรู ้อย่างกว้างขวางในประเด็นการ
พัฒนาระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยเฉพาะแนวโน้มการพัฒนาในมิติระหว่างประเทศและและใน ASEAN
ดร.อมรศักดิ์ได้รับปริ ญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Bristol ประเทศอังกฤษ ในอดีตท่านเคยเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ
บริ หารและการพัฒนาในหน่วยงานระหว่างประเทศหลายหน่วยงาน อาทิ องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
แห่งสหรัฐอเมริ กา (USAID) คณะกรรมาธิ การเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติประจําภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
(UNESCAP) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เป็ นอาจารย์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
(NIDA) และ University of Bristol เป็ นนักวิจยั ที่ National University of Singapore และ University of Bristol
เป็ นนักวิจยั รับเชิญที่ University of Wisconsin-Madison ประเทศอเมริ กา และ Australian National University
ประเทศออสเตรเลีย
ดร.อมรศักดิ์ มีประสบการณ์ในการสอนและการบรรยายมากกว่า 10,000 ชัว่ โมง ทั้งในฐานะของอาจารย์พิเศษใน
มหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่งทัว่ ประเทศ และวิทยากรพิเศษให้กบั หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวนมาก
ตลอดจนการให้คาํ ปรึ กษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศกว่า 40 หน่วยงาน/โครงการ เช่น
UNESCAP, UNDP, Rockefeller Foundation, Oxfam, องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNIDO), the UK Professional Associations Research Network, National University of Singapore, University
of Hong Kong, การไฟฟ้ านครหลวง ห้าง Big-C สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสภา
วิจยั แห่งชาติ สภาผูส้ ่ งสิ นค้าทางเรื อแห่งประเทศไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เป็ นต้น
ดร.อมรศักดิ์มีผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษในหนังสื อและวารสารวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศหลายฉบับกว่า 15 ชิ้น รวมทั้งได้เดินทางไปปฏิบตั ิภารกิจหน้าที่ในกว่า 15 ประเทศทัว่ โลก
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