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หลกัการและเหตผุล: 

          ความตอ่เนื่องของการด าเนนิการทางธรุกจิถอืวา่เป็นสิง่ส าคัญทีอ่งคก์รตา่งๆควรทีจั่ดเตรยีมไว ้ เพือ่ใหเ้กดิความ

มั่นใจวา่องคก์รมคีวามพรอ้มในการรับมอืกับปัญหาทัง้ในเชงิป้องกัน และกูค้นื หลกีเลีย่งความโกลาหล หรอืความล่าชา้ใน

การตัดสนิใจในการด าเนนิการ 

หลักสตูรนี้เป็นหลักสตูรอบรมทีใ่ชม้าตรฐาน “การจัดการความตอ่เนื่องทางธรุกจิ ISO 22301” เพือ่ใหผู้ป้ฏบัิติ
สามารถเห็นถงึวธิกีารด าเนนิการในการจัดเตรยีมใหอ้งคก์รมคีวามพรอ้ม เพือ่รับมอืกับปัญหา หรอืภัยพบัิตทิีเ่กดิขึน้ และ

เป็นแนวทางในการประเมนิผลกระทบเมือ่พบเหตวุกิฤตกิารณ์ตา่งๆ  

การบรรยายจะมกีารใชก้รอบด าเนนิการ และวธิปีฏบัิตตัิง้แต่การก าหนดขอบเขต การระบุวัตถุประสงค ์ นโยบาย 
การจัดเตรยีมทรัพยากร แผนยุทธศาสตร ์และขัน้ตอนปฏบัิตทิีจ่ าเป็นส าหรับการด าเนนิการเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐาน 

“การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกจิ ISO 22301” โดยบรรยายทลีะขัน้ตอนทีต่อ้งด าเนนิการตามมาตรฐาน 
 

วตัถปุระสงค:์ 

• เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจมาตรฐานการจัดการความต่อเนื่องทางธรุกจิ ISO 22301 

• องคก์รมคีวามพรอ้มในการรับมอืตอ่วกิฤตกิารณ์ต่างๆสอดคลอ้งตอ่ผลกระทบทางธรุกจิ และความเสีย่ง 

• น าความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้นการด าเนนิการจัดท าเอกสาร และคูม่อืปฏบัิตใินการจัดการความต่อเนื่องทางธรุกจิ และ
พรอ้มรับการตรวจประเมนิบนมาตรฐาน ISO 22301 

• ผูป้ฏบัิตสิามารถทีป่ระเมนิผลด าเนนิการหลังจากทีไ่ดเ้ขยีนขัน้ตอนปฏบัิต ิและทดสอบผลด าเนนิการเพือ่

น าเสนอใหกั้บผูบ้รหิารไดร้ับทราบได ้

• น าความรูท้ีไ่ดน้ าไปใชป้รับปรุงกระบวนการท างานเพือ่ใหธ้รุกจิเกดิความต่อเนื่องได ้

 

ความรูพ้ ืน้ฐาน: 

• ประสบการณ์ด าเนนิการภายในองคก์รไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

 

หลกัสูตรตอ่เนือ่ง: 

• หลักสตูรมาตรฐานดา้นความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยสีารสนเทศ,  การพัฒนากระบวนการบนมาตรฐาน 

ISO/IEC 20000-1:2018 

 

เนือ้หาหลกัสูตร: 

• ความเขา้ใจเกีย่วกับมาตรฐานการจัดการความตอ่เนื่องทางธรุกจิ ISO 22301 

• การศกึษาบรทิบทองคก์ร และความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

• การก าหนดนโยบาย อ านาจหนา้ที ่และความเป็นผูน้ าของผูบ้รหิารในการด าเนนิการ ISO 22301 

• การส ารวจความเสีย่ง และการก าหนดวัตถปุระสงคข์องธรุกจิตอ่เนื่อง เพือ่น ามาจัดท าแผนรับมอื 

• การวางแผนการด าเนนิการการจัดการความตอ่เนื่องทางธรุกจิ 

• การสนับสนุนในความรูค้วามสามารถของบคุลากร ความตระหนัก แผนการสือ่สาร และกระบวนการจัดการดา้น

เอกสาร 

• การตดิตามแผนด าเนนิการต่อแผนรับมอืความเสีย่ง  

• การวเิคราะหผ์ลกระทบทางธรุกจิ และการส ารวจความเสีย่ง 

• การก าหนดกลยุทธด์า้นธรุกจิต่อเนื่อง และการด าเนนิการเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมาย 

• การเขยีนคูม่อืทีจ่ าเป็นส าหรับการด าเนนิการตามแผนธรุกจิตอ่เนื่อง 

• วธิกีารเขยีนแผนการทดสอบของธรุกจิตอ่เนื่อง 

• การประเมนิผลด าเนนิการ และความสามารถในการใหบ้รกิาร 

• การเฝ้าด ูการวัดผล การวเิคราะห ์และการประเมนิผลกระบวนการธรุกจิตอ่เนื่อง 

• การตรวจสอบภายใน และการออกรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

• รายละเอยีดในการรายงานผลใหกั้บผูบ้รหิาร 

• การด าเนนิการปรับปรุงการด าเนนิการอยา่งต่อเนื่อง 
 

 

 

ITM119: การเตรยีมความพรอ้ม และการด าเนนิการการบรหิารงานธุรกจิตอ่เนือ่ง 

ดว้ยมาตรฐาน ISO 22301:2019 
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วทิยากร: อาจารยข์จร  สนิอภริมยส์ราญ 

 

• วทิยากรประจ าสถาบันพัฒนาบุคลากรแหง่อนาคต 

• Microsoft Certified Technology Specialist 

• Microsoft Certified System Engineer: Security 

• Microsoft Certified System Administration: Messaging 

• Microsoft Certified Professional 

• Microsoft Certified Trainer 

• Microsoft Certified IT Professional 

• Microsoft Certified Database Administration 

• ITIL Foundation V2 & V3, Comtia Security+ 

 
จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 3 วัน (18 ชั่วโมง) 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

ก าหนดการอบรม: ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram 

 
คา่ลงทะเบยีนอบรม:  

 

ราคา Onsite ราคา Online 

11,000 บาท 10,000 บาท 

 

* ราคาคา่ลงทะเบยีนอบรม ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 
* สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไม่อยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 

* คา่ใชจ่้ายในการสง่บคุลากรเขา้อบรมทางวชิาชพีของบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคล  
   สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได ้200% 

* สถาบันฯ ไดม้กีารปรับรูปแบบการอบรมทกุหลักสตูรใหพ้รอ้มบรกิาร ทัง้ แบบ Onsite (Classroom) และ แบบ Online 

* ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงก าหนดการ และปรับรูปแบบการอบรมตามความเหมาะสม 
* ในการอบรม Online & Onsite สถาบันฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมบั่นทกึภาพวดีโิอ หรอืบันทกึเสยีง ตลอดระยะเวลาการอบรม 

เนื่องจากเป็นลขิสทิธิร์่วมระหว่างวทิยากรกับสถาบันฯ และเพือ่ป้องกันการละเมดิขอ้มูลสว่นบคุคล ตาม พ.ร.บ.คุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

รปูแบบการเรยีน Online 

1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join)  

มกีรณีศกึษา (Case Study) และ ฝึกปฏบัิต ิ(Workshops)  
2. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหวา่งวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 

3. สง่ไฟลเ์อกสารใหก้อ่นการอบรม  
4. จัดสง่วฒุบัิตรภายหลังจบการอบรม   

 

สถานทีฝึ่กอบรม (กรณี Onsite)  
สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  

เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NSTDA) ชัน้ 6 
ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  

 
วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 

          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887  
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.career4future.com 
          E-mail: training@nstda.or.th 

https://zoom.us/join

