Introduction for ISO 22301 standard and prerequisites

ISO 22301:2012
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?

Training Types & Period

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 Type: In-house Training
Training Period: 1 day

Course Outline
• 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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แนะนำมำตรฐำน ISO 22301 และข ้อกำหนดเบือ
้ งต ้น

ISO 22301 ระบบบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืนทำงธุรกิจ
วิกฤตกำรณ์ตำ่ งๆทีเ่ กิดในประเทศไทยในช่วง2-3 ปี ทผ
ี่ ำ่ นมำจนถึงปั จจุบน
ั ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อกำรชีวต
ิ ของผู ้คนและกิจกรรมทำงธุรกิจ.. ประเด็นด ้ำนกำรจัดกำรควำมต่อเนือ
่ งทำงธุรกิจ
และองค์กร ได ้ทวีควำมสำคัญมำกขึน
้ เนือ
่ งจำกส่งผลกระทบถึงลูกค ้ำและควำมเสียหำยเนือ
่ งจำกไม่ม ี
่
ระบบทีด
่ ท
ี จ
ี่ ะรับมือและจัดกำรกับภัยพิบต
ั แ
ิ ละสิงทีไ่ ม่คำดคิดต่ำงๆ เช่น ภัยจำกธรรมชำติ (อุทกภัย) ภัย
จำกกำรกระทำของมนุษย์ (วิกฤตกำรณ์/กำรชุมนุมทำงกำรเมือง) กำรก่อกำรร ้ำย กำรโจมตี และภัย
คุกคำมรูปแบบต่ำงๆ (เจำะข ้อฐำนมูลไอที ธุรกรรมทำงอเลคทรอนิค) กำรเจ็บป่ วยและสูญเสียบุคคลำกร
อัคคีภย
ั ฯลฯ ซึง่ สิง่ ต่ำงๆเหล่ำนีจ
้ ะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกิจกรรมธุรกิจและบริกำรขององค์กร ระบบ
มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรควำมต่อเนือ
่ งในกำรดำเนินธุรกิจ (Business Continuity Management
System: ISO 22301 เป็ นมำตรฐำนสำกลทีไ่ ด ้รับกำรออกแบบเพือ
่ กำหนดกระบวนกำร และวิธก
ี ำร
่ ง
รับมือ กับสถำนกำรณ์ตำ่ งๆได ้อย่ำงทันท่วงที มำตรฐำนนีย
้ งั เป็ นเครือ
่ งมือในกำรประเมินระดับควำมเสีย
ผลกระทบ และกำหนดมำตรกำร ป้ องกัน/ รับมือได ้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทัง้ พัฒนำขีดควำมสำมำรถ
่ ง ควำมเสียหำย และภำระรับผิดชอบ (Liability)ทีเ่ กีย
อย่ำงต่อเนือ
่ งขององค์กรทีจ
่ ะลดควำมเสีย
่ วข ้อง
่ มโยงกับ
สืบเนือ
่ ง หลักสูตรนีใ้ ห ้คำแนะนำในเรือ
่ งของแนวคิดหลักๆ กลไกของระบบ และควำมเชือ
กิจกรรมทำงธุรกิจ ของข ้อกำหนดตำมมำตรฐำน ISO 22301 โดยผู ้ให ้คำแนะนำทีเ่ ป็ นผู ้บริหำรระดับสูง
ทีม
่ ำกด ้วยประสบกำรณ์

คอร์สนีเ้ หมำะกับใคร

ประเภท/ระยะเวลำในกำรอบรม

ผู ้บริหำรระดับสูง (MD, CEO, GM, CFO), ผู ้ทีม
่ ี
่ ง
หน ้ำทีร่ ับผิดชอบด ้ำน ระบบกำรบริหำรควำมเสีย
ทำงธุรกิจ, ผู ้ทีร่ ับผิดชอบด ้ำนระบบสำรสนเทศ
่ ง
กำรรักษำควำมปลอดภัยของข ้อมูล ควำมเสีย
และกำรบริหำรงำนอย่ำงต่อเนือ
่ ง, ทีป
่ รึกษำด ้ำน
ระบบคุณภำพ และกำรวำงระบบปฎิบต
ั ก
ิ ำร, ผู ้นำ
ผู ้ตรวจประเมินทัง้ ภำยในและภำยนอก)
นักวิชำกำรด ้ำนระบบบริหำรคุณภำพและ สนใจ
ทั่วไป

ประเภทของกำรอบรม: In-house
ระยะเวลำกำรอบรม: 1 วัน

รำยละเอียดหลักสูตร
• ระบุแนวทำงกำรคิดหลักๆ ของกำรต่อเนือ
่ งทำงธุรกิจ
• อธิบำยถึงกำรบริหำรจัดกำรควำมต่อเนือ
่ งทำงธุรกิจให ้สอดคล ้องกับธุรกิจของทำงคุณ
ั พันธ์กบ
• อธิบำยถึงแนวทำงระบบกำรจัดกำรภำวะวิฤตทีส
่ ม
ั หลักกำร PDCA
• ระบุถงึ ข ้อกำหนดมำตรฐำน ISO 22301 พร ้อมทัง้ เน ้นทีอ
่ งค์ประกอบทีส
่ ำคัญเพือ
่ ให ้กำรลงมือปฏิบต
ั ต
ิ ำม
BCMS เกิดผลสำเร็จสูงสุด
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