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ISO 22301:2019
Business Continuity Management System (BCMS)

Referring to the Thailand’s crisis for the past 2-3 years.  The people living behavior and 
business activities have the direct effect.   Business and organization continuity management 
issues have become increasingly important because it affects customers and damages because 
there is no good system to handle and deal with various disasters and unexpected things such 
as natural disasters (floods), human dangers (Crisis / political gatherings) Terrorist attacks and 
threats of various formation (hack IT database or e Electronic transaction), illness and loss of 
personnel, fire, etc.  

Which these things will directly affect the business activities and services of the 
organization.  The Business Continuity Management System: ISO 22301 is the international 
standard that designed for to determine the process and how to operate with various situations.  
This standard is tool for risk evaluation, effective and define the effective preventive process.  
As well as continuously improving the organization's ability to reduce risk, damage, and related 
responsibility (Liability).  These course provides key concepts, mechanisms, systems, and 
connections to business activities of the requirements according to ISO 22301 standard by 
management who are highly experienced

Who should attend?

Top management (MD, CEO, GM, CFO), Risk 
and compliance managers, Person who 
responsible for information Security, Risk 
and business continuity, Quality and 
implementation consultant, Internal and 
external auditors, Quality management 
systems academic staff and interest person

Training Period

Training Period: 1-2 day

Course Outline

• ISO 22301:2012 vs. ISO 22301:2019 revision – What has changed?

• Identify key ideas of business continuity

• Describe business continuity management in line with your business.

• Describe the approach to managing critical situations related to the PDCA principle.

• Specify the ISO 22301 standard requirements and focus on the key components for BCMS 
implementation to achieve the maximum results.
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แนะน ำมำตรฐำน ISO 22301 และขอ้ก ำหนดเบือ้งตน้

ISO 22301:2019 ระบบบรหิำรจัดกำรควำมยั่งยนืทำงธรุกจิ
วกิฤตกำรณ์ตำ่งๆทีเ่กดิในประเทศไทยในชว่ง2-3 ปีทีผ่ำ่นมำจนถงึปัจจบุนั สง่ผลกระทบ

โดยตรงตอ่กำรชวีติของผูค้นและกจิกรรมทำงธรุกจิ.. ประเด็นดำ้นกำรจัดกำรควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิ
และองคก์ร ไดท้วคีวำมส ำคัญมำกขึน้ เนือ่งจำกสง่ผลกระทบถงึลกูคำ้และควำมเสยีหำยเนือ่งจำกไมม่ี
ระบบทีด่ทีีจ่ะรับมอืและจัดกำรกบัภัยพบิตัแิละสิง่ทีไ่มค่ำดคดิตำ่งๆ เชน่ ภัยจำกธรรมชำต ิ(อทุกภัย) ภัย
จำกกำรกระท ำของมนุษย ์(วกิฤตกำรณ์/กำรชมุนุมทำงกำรเมอืง) กำรกอ่กำรรำ้ย กำรโจมต ีและภัย
คกุคำมรปูแบบตำ่งๆ (เจำะขอ้ฐำนมลูไอท ีธรุกรรมทำงอเลคทรอนคิ) กำรเจ็บป่วยและสญูเสยีบคุคลำกร 
อคัคภีัย ฯลฯ ซึง่สิง่ตำ่งๆเหลำ่นีจ้ะสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่กจิกรรมธรุกจิและบรกิำรขององคก์ร  ระบบ
มำตรฐำนกำรบรหิำรจัดกำรควำมตอ่เนือ่งในกำรด ำเนนิธรุกจิ (Business Continuity Management 
System: ISO 22301 เป็นมำตรฐำนสำกลทีไ่ดร้ับกำรออกแบบเพือ่ก ำหนดกระบวนกำร และวธิกีำร
รับมอื กบัสถำนกำรณ์ตำ่งๆไดอ้ยำ่งทันทว่งท ีมำตรฐำนนีย้ังเป็นเครือ่งมอืในกำรประเมนิระดับควำมเสีย่ง 
ผลกระทบ และก ำหนดมำตรกำร ป้องกนั/ รับมอืไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ อกีทัง้พัฒนำขดีควำมสำมำรถ
อยำ่งตอ่เนือ่งขององคก์รทีจ่ะลดควำมเสีย่ง ควำมเสยีหำย และภำระรับผดิชอบ (Liability)ทีเ่กีย่วขอ้ง
สบืเนือ่ง หลักสตูรนีใ้หค้ ำแนะน ำในเรือ่งของแนวคดิหลักๆ กลไกของระบบ และควำมเชือ่มโยงกบั
กจิกรรมทำงธรุกจิ ของขอ้ก ำหนดตำมมำตรฐำน ISO 22301 โดยผูใ้หค้ ำแนะน ำทีเ่ป็นผูบ้รหิำรระดับสงู
ทีม่ำกดว้ยประสบกำรณ์

คอรส์นีเ้หมำะกบัใคร

ผูบ้รหิำรระดับสงู (MD, CEO, GM, CFO), ผูท้ีม่ี
หนำ้ทีรั่บผดิชอบดำ้น ระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
ทำงธรุกจิ, ผูท้ีร่ับผดิชอบดำ้นระบบสำรสนเทศ 
กำรรักษำควำมปลอดภัยของขอ้มลู ควำมเสีย่ง 
และกำรบรหิำรงำนอยำ่งตอ่เนือ่ง, ทีป่รกึษำดำ้น
ระบบคณุภำพ และกำรวำงระบบปฎบิตักิำร, ผูน้ ำ
ผูต้รวจประเมนิทัง้ภำยในและภำยนอก)
นักวชิำกำรดำ้นระบบบรหิำรคณุภำพและ สนใจ
ทั่วไป 

ระยะเวลำในกำรอบรม

ระยะเวลำกำรอบรม: 1-2 วัน

รำยละเอยีดหลกัสตูร
• ISO 22301:2012 vs. ISO 22301:2019 revision – อะไรบำ้งทีป่รับเปลีย่น?

• ระบแุนวทำงกำรคดิหลักๆ ของกำรตอ่เนือ่งทำงธรุกจิ

• อธบิำยถงึกำรบรหิำรจัดกำรควำมตอ่เนือ่งทำงธรุกจิใหส้อดคลอ้งกบัธรุกจิของทำงคณุ

• อธบิำยถงึแนวทำงระบบกำรจัดกำรภำวะวฤิตทีส่มัพันธก์บัหลักกำร PDCA

• ระบถุงึขอ้ก ำหนดมำตรฐำน ISO 22301 พรอ้มทัง้เนน้ทีอ่งคป์ระกอบทีส่ ำคัญเพือ่ใหก้ำรลงมอืปฏบิตัติำม 
BCMS เกดิผลส ำเร็จสงูสดุ


