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ISO 22301:2019 
Business Continuity Management System (BCMS)

Internal audits are an important process in finding, assessment, reviewing, controlling 
and improving the process to achieve continual improvement of business.  Assessment 
techniques and technical knowledge and understanding of auditors are extremely important. In 
order to enable the organization to have a system to handle threats in business operations 
effectively The training in this course focuses on the students to understand and practice in 
accordance with ISO22301.  Business continuity management system which is a holistic 
management process that identifies potential threats to the organization. And the impact of that 
threat on business operations And provide guidelines for building capacity for resilience to 
respond and protect the interests of stakeholders, reputation, image and activities that create 
effective value.

Who should attend?

Business Risk Information in IT Security and 
Operations Manager or Consultant, 
Operators that are present in the 
management system are also new to BCMS 
operations., New internal and external 
management system auditors with BCMS 
audit, Interest person in finding out more 
about the BCMS audit

Training Period

Training Period: 2 days

Course Outline

• Describe the requirements of ISO 22301:2019

• Audit plaining of BCMS

• Audit process of BCMS

• Audit reporting

• Monitoring process
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การตรวจตดิตามภายใน ISO 22301:2012
ตามมาตรฐานระบบการบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ

ISO 22301:2019 ระบบบรหิารจัดการความยั่งยนืทางธรุกจิ

การตรวจประเมนิภายในเป็นกระบวนการทีส่ าคัญในการท าการคน้หา ตรวจสอบ ทบทวน 
ควบคมุและปรับปรงุกระบวนการเพือ่ใหเ้กดิการ ปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง (Continual Improvement)   
เทคนคิวธิกีารตรวจประเมนิและความรูค้วามเขา้ใจทางเทคนคิของผูต้รวจประเมนิจงึมคีวามส าคัญอยา่ง
ยิง่ เพือ่ใหอ้งคก์รสามารถมรีะบบในการจัดการกบัภัยคกุคามในการด าเนนิธรุกจิอยา่งมปีระสทิธผิล การ
อบรมในหลักสตูรนีเ้นน้ใหผู้เ้ขา้เรยีนไดเ้ขา้ใจและไดท้ดลองปฏบิตัจิรงิตามมาตรฐานISO22301 ระบบ
การบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิซึง่เป็นกระบวนการบรหิารแบบองคร์วมซึง่ชีบ้ง่ภัยคกุคามทีอ่าจจะ
เกดิขึน้ตอ่องคก์ร และผลกระทบของภัยคกุคามนัน้ตอ่การด าเนนิธรุกจิ และใหแ้นวทางในการสรา้งขดี
ความสามารถใหอ้งคก์รมคีวามยดืหยุน่(resilience) เพือ่การตอบสนองและปกป้องผลประโยชนข์องผูม้ี
สว่นไดเ้สยีหลัก ชือ่เสยีง ภาพลักษณ์ และกจิกรรมทีส่รา้งมลูคา่ทีม่ปีระสทิธผิล

คอรส์นีเ้หมาะกบัใคร

ทกุคนทีม่คีวามรับผดิชอบในการตรวจสอบ BCMS 
รวมถงึ: ธรุกจิความเสีย่งขอ้มลูในการรักษาความ
ปลอดภัยดา้นไอทแีละผูจั้ดการการด าเนนิงานหรอื
ทีป่รกึษา, ผูป้ฏบิตังิานทีม่อียูใ่นระบบการจัดการที่
ยังใหมก่บัการด าเนนิการ BCMS, ผูต้รวจสอบ
ระบบการจัดการภายในและภายนอกทีย่ังใหมก่บั
การตรวจสอบ BCMS, ผูท้ีส่นใจในการหาขอ้มลู
เพิม่เตมิเกีย่วกบัการตรวจสอบ BCMS

ระยะเวลาในการอบรม

ระยะเวลาการอบรม: 2 วัน

รายละเอยีดหลกัสตูร
• อธบิายความตอ้งการของ ISO 22301:2019

• การวางแผนการตรวจสอบ BCMS

• ด าเนนิการตรวจสอบ BCMS

• รายงานผลการตรวจสอบ

• ด าเนนิการตรวจสอบตดิตาม


