สงวนลิขสิทธิ์
รหัส 21/7228Z
SCAN เพื่อจองสัมมนา

การจัดทำแผน

การดำเนิน
ธุรกิจตอเนื่อง

(Business Continuity Plan : BCP)

เพื่อสรางความมั่นคงและยั่งยืนขององคกร
จากสถานการณ ไมคาดฝนที่เกิดขึ้น ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันไมวาจะเปนวิกฤตเศรษฐกิจ
การระบาดของโรค การซบเซาทางธุรกิจ อัตราคาเงินบาทออนตัว ฯลฯ ปฏิเสธไมไดเลยวาสงผลกระทบ
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ เปนเหตุใหธุรกิจหลายแหงตองหยุดชะงัก หรือตองปดกิจการลง ดังนั้น
แผนการดำเนินธุรกิจตอเนื่อง (Business Continuity Plan ชื่อยอวาBCP) จึงเปนสิ่งจำเปนเพื่อใหองคกร
สามารถประคอง ลดผลกระทบ และฟนตัวไดรวดเร็ว ตลอดจนเปนการเตรียมความพรอมสำหรับรองรับ
เหตุการณวิกฤติอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต

กําหนดการสัมมนา
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
(เวลา 09.00 - 16.00)

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM

อัตราค่าสัมมนา
สมาชิก (Tax,HR)
2,700 + VAT 189 = 2,889 บาท
บุคคลทั่วไป
3,200 + VAT 224 = 3,424 บาท

Dharmniti Seminar and Training Co.,Ltd. Tel. 02-555-0700 Ext. 1, 02-587-6860-64
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หัวข้อสัมมนา
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

ความเปนมา ความเสี่ยง และผลกระทบจากเหตุวิกฤตที่รุนแรงจากอดีตจนถึงปจจุบัน
ความจำเปนและกระบวนการบริหารความเสี่ยงในการบริหารงานขององคกร
ความหมายและวัตถุประสงคของการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจตอเนื่อง
(Business Continuity Plan : BCP)
แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจตอเนื่อง และแผนเตรียมความพรอมสำหรับเหตุวิกฤติในมิติ
ตาง ๆ อาทิ การบริหารทรัพยากรมนุษย สถานะทางการเงินขององคกร แผนการทำงาน ฯลฯ
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจตอเนื่อง
ขั้นตอนที่ 1 ทำความเขาใจในภารกิจขององคกร
ขั้นตอนที่ 2 ระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับองคกร
ขั้นตอนที่ 3 ลดผลกระทบจากความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 วางมาตรการแก ไขปญหาความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5 เตรียมการและปฏิบัติตามแผน
ขั้นตอนที่ 6 ประชาสัมพันธแผน
ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบแผน
7.1 แบบรายการตรวจสอบ
7.2 การฝกซอมแผน
ขั้นตอนที่ 8 สรุปและปรับปรุงแผนใหดีขึ้น
กรณีศึกษา: ถอดบทเรียนการจัดทำแผนและการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับพนักงานภายในองคกร
ที่ประสบความสำเร็จและไมประสบความสำเร็จ
Workshop: การประเมินความเสี่ยงและการกำหนดแผนการดำเนินธุรกิจตอเนื่อง

วิทยากร
-

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรบรรยายทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์กำลังคน
การบริหารค่าตอบแทนโครงสร้างเงินเดือน การประเมินค่างาน ฯลฯ
ประสบการณ์ เช่น ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมากกว่า 25 ปี ในหลายธุรกิจ
Thai Glass Industries Public Company Limited.:Director, Human Resources Department
ผลงานเขียน เช่น - HRMBA “จุดประกายความคิด เสริมอาวุธด้านบริหารคน”
- SMART JD คำบรรยายลักษณะงานบุคลิกใหม่ “กระชับ ฉลาด คล่องแคล่ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย”

ชำระค่าสัมมนาเป็น เงินสด หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซ.เพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถ.ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-553-300-1556 (สำนักงานใหญ่) (กรณีไม่มีหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ต้องชำระเต็มจำนวน) งดรับเช็คส่วนตัว

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%
สนใจสํารองที่นั่งได้ที่ TEL 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-64

หลักสูตรนี้ ไม่นับชั่วโมง
ผู้ทําบัญชี และ ผู้สอบบัญชี

ขั้นตอนการสมัครและเขาใชงาน
1

2

ลงทะเบียนการสัมมนาผาน www.dst.co.th
คลิกเพื่อลงทะเบียน

(ผานระบบ QR CODE หรือโอนเงินผานธนาคาร)

เมื่อทานชำระเงินเรียบรอยแลว **เฉพาะกรณีโอนเงินผานธนาคาร
กรุณาสงหลักฐานการชำระเงิน มาที่ e-mail : e-payment@dharmniti.co.th

เมื่อทานลงทะเบียนเรียบรอย ทานจะไดรับการยืนยันจาก
e-mail : seminar@dst.co.th

3

ชำระเงิน

4

รอรับ e-mail จากเจาหนาที่ธรรมนิติ (………….@dharmniti.co.th)
• แบบฟอรมลงทะเบียนสัมมนา Zoom (กรอกรายละเอียดใน Google Forms)
• Link เขาหองสัมมนา (คลิก Link ณ วันสัมมนา)
• เอกสารประกอบการสัมมนา

ผูัเขาสัมมนาติดตั้งโปรแกรม Zoom Version ลาสุด
แลวลงทะเบียนโปรแกรมใหพรอมใชงาน
- ติดตั้งโปรแกรมบน Computer PC และ Notebook

(คลิกที่ Link URL https://zoom.us/download เลือก Download Zoom
Client for Meetings)

แบบฟอรมตัวอยาง

- ควรติดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร หรือ Notebook ที่มีกลอง โดยเชื่อมตอ
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วไมต่ำกวา 10 Mbps เพื่อการสัมมนาที่มี
ประสิทธิภาพ

เงื่อนไขการเขาอบรม
1. กำหนดจำนวนผูเขาสัมมนา 1 ทาน / 1 User
2. ผูเขาสัมมนาตองเขาหองสัมมนากอนเวลาที่ีระบุไวอยางนอย 20 นาที
3. ผูเขาสัมมนาตองตั้งชื่อบัญชี ZOOM เปนชื่อ-นามสกุลจริง
ดวยภาษาไทย ใหตรงตามบัตรประชาชน
4. ผูเขาสัมมนาสามารถกดปุมยกมือ (Raise Hand)
พิมพขอคำถามผานชองทางแชทได ในระหวางการอบรม

5. หนังสือรับรองจะจัดสงใหทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการ
หลังเสร็จสิ้นการอบรม
6. เมื่อทานชำระเงิน บริษัทฯ จะสง Link การเขาสัมมนาและไฟลเอกสาร
ลวงหนา 3 วันทำการกอนวันสัมมนา โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการยกเลิกและคืนเงินทุกกรณี

- หามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร หรือนำไปเผยแพร (สงวนลิขสิทธิ์) -

สํารองที่นั่งออนไลน์ที่ www.dst.co.th Call center 02-555-0700 กด 1 ,02-587-6860-4

