ISO22301 Business Continuity Management System(BCMS)
Internal Auditor

ISO 22301:2012
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?

Training Types & Period

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 Type: In-house Training
Training Period: 2 days

Course Outline
• Describe the requirements of ISO 22301

• Audit plaining of BCMS
• Audit process of BCMS
• Audit reporting
• Monitoring process
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การตรวจติดตามภายใน ISO 22301:2012
ตามมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนือ
่ งทางธุรกิจ

ISO 22301 ระบบบริหารจัดการความยั่งยืนทางธุรกิจ
การตรวจประเมินภายในเป็ นกระบวนการทีส
่ าคัญในการทาการค ้นหา ตรวจสอบ ทบทวน
ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการเพือ
่ ให ้เกิดการ ปรับปรุงอย่างต่อเนือ
่ ง (Continual Improvement)
เทคนิควิธก
ี ารตรวจประเมินและความรู ้ความเข ้าใจทางเทคนิคของผู ้ตรวจประเมินจึงมีความสาคัญอย่าง
ยิง่ เพือ
่ ให ้องค์กรสามารถมีระบบในการจัดการกับภัยคุกคามในการดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล การ
อบรมในหลักสูตรนีเ้ น ้นให ้ผู ้เข ้าเรียนได ้เข ้าใจและได ้ทดลองปฏิบต
ั จิ ริงตามมาตรฐานISO22301 ระบบ
้ ง่ ภัยคุกคามทีอ
การบริหารความต่อเนือ
่ งทางธุรกิจซึง่ เป็ นกระบวนการบริหารแบบองค์รวมซึง่ ชีบ
่ าจจะ
เกิดขึน
้ ต่อองค์กร และผลกระทบของภัยคุกคามนัน
้ ต่อการดาเนินธุรกิจ และให ้แนวทางในการสร ้างขีด
ความสามารถให ้องค์กรมีความยืดหยุน
่ (resilience) เพือ
่ การตอบสนองและปกป้ องผลประโยชน์ของผู ้มี
่ เสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมทีส
ส่วนได ้เสียหลัก ชือ
่ ร ้างมูลค่าทีม
่ ป
ี ระสิทธิผล

คอร์สนีเ้ หมาะกับใคร

ประเภท/ระยะเวลาในการอบรม

ทุกคนทีม
่ ค
ี วามรับผิดชอบในการตรวจสอบ BCMS
่ งข ้อมูลในการรักษาความ
รวมถึง: ธุรกิจความเสีย
ปลอดภัยด ้านไอทีและผู ้จัดการการดาเนินงานหรือ
ทีป
่ รึกษา, ผู ้ปฏิบต
ั งิ านทีม
่ อ
ี ยูใ่ นระบบการจัดการที่
ยังใหม่กบ
ั การดาเนินการ BCMS, ผู ้ตรวจสอบ
ระบบการจัดการภายในและภายนอกทีย
่ งั ใหม่กบ
ั
การตรวจสอบ BCMS, ผู ้ทีส
่ นใจในการหาข ้อมูล
เพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการตรวจสอบ BCMS

ประเภทของการอบรม: In-house
ระยะเวลาการอบรม: 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร
• อธิบายความต ้องการของ ISO 22301
• การวางแผนการตรวจสอบ BCMS

• ดาเนินการตรวจสอบ BCMS
• รายงานผลการตรวจสอบ
• ดาเนินการตรวจสอบติดตาม

TUV NORD (Thailand) Ltd. 1858/75-76, 16th Floor Interlink Tower, Debaratna Rd., Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260 Thailand
Tel: +66 (02) 7514050

