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Course: 

Implementing BCP with ISO22301  

(Business Continuity Management System) 
 

 

Duration: 2 Days (9:00-16:00) 

 

Course Introduction:  

 Business disruption is difficult to predict but can be mitigated if well prepared. Among those 

disruptions, some may turn to disaster which even more difficult to handle without a plan. In 

recent years, many examples of disaster have shown us the loss in lives, assets, and even 

company’s reputation. There are standards that help organizations to achieve a plan to cope with 

disasters, and one of them is ISO22301, The Business Continuity Management System.  

 This course is an intensive 2-days course that teaches the principles of Business Continuity 

Planning (BCP) and practical methods to develop, test, and maintain your business continuity 

plan.  

 

Course Objectives: 

 To establish the knowledge in BC program lifecycle processes within the organization. 

 To make capable of conducting the Business Impact Analysis (BIA). 

 To cost-effectively identify and select BC recovery strategies. 

 To develop skills in writing a BCP document. 

 To understand an effective test plan for BCP testing. 

 To understand processes on maintaining the BC plan. 

 

Course Highlights: 

 Workshops in developing the BCMS based on real business scenarios 

 Business Impact Assessment workshop 

 Business Continuity Plan workshop 

 Exercise demonstration 

 

Learning Level: 

 Expert 

 

Target Group: 

 CIO, IT manager, IT consultant, IT security officer, IT Auditor, Project manager 

 Business Continuity manager or BCM project members 

 Or any interested individual and party 

 

Course Outline: 

Day 1 

 Overview World Events and Needs of BCM  

 ISO22301 Business continuity management system (BCMS)   

 Business impact analysis (BIA) + Workshop 

 Risk assessment (RA) + Workshop 
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Day 2 

 How to implement BCM via ISO22301  

 Incident management plan (IMP) and Business continuity plan (BCP)  

 Exercise Preparation, Template and Documents & Embedded BCM in your Culture 

 

วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั  
 
ประสบการณ์ด้าน Project, IT Quality Program 

 เป็นวิทยากรเร่ือง Project Management, IT Service Management, ITIL v2, ITIL v3, ISO/IEC 20000 ให้กบัสถาบนัอบรม 
และองค์กรเอกชนตา่งๆ ในประเทศไทย 

 ที่ปรึกษา ITSM ISO/20000, ISO/27001, บริษัท เนชัน่มลัตมิีเดยี กรุ๊ป จ ากดั ระยะเวลาโครงการ 18 เดือน  

 ที่ปรึกษาแผนการท าธุรกิจตอ่เนื่อง ตาม BS-25999 ของฝ่ายที่ปรึกษา, การเคหะแหง่ชาติ โดยได้รับเลอืกให้จดัท าและพฒันา
แผนตอ่เนื่องเป็นปีที่ 2  

 ที่ปรึกษา ISMS ISO/27001, บริษัท พีทีที ไอซีที โซลชูัน่ส์ จ ากดั ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน  

 Certified CISSP (Certified Information System Security Professional), CISA (Certified Information Systems Auditor), 
COMTIA Security+ และ Project Management Professional (PMP) 

 อาจารย์สอนหลกัสตูร ITIL, ISO 20000, ISMS ISO 27001, Project Management  
 

Education Bachelor of Computer Engineering, Chulalongkorn University 

  MBA – Finance, Suffolk University, Boston, USA 

 

Certification PMP (Project Management Professional) from http://www.pmi.org 

Certified ITIL (IT Infrastructure Library) Foundations v2, v3 

Certified ISO/IEC 20000 Foundation 

Certified Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 

 CISA (Certified Information Systems Auditor) 

CISSP (Certified Information System Security Professional), a gold standard for 

Information Security Professional (accredited by ANSI to ISO 17024:2003 in the 

field of Information Security (www.isc2.org) 

CompTia Security+ 
  MCSE+I (Microsoft Certified System Engineer + Internet Specialist) 

 

Experience The trainer has more than ten years of experience in IT industry. He provides 

strategic IT consulting and project management to many top corporations in Thailand 

and in the USA. He used to work as an IT Manager for Fechtor, Detwiler & Co., Inc. 

(an Investment Bank firm based in Boston, USA) for five years before came back to 

Thailand. His project experiences include Enterprise Networking, Enterprise 

Application Development, IT Service Management, ISO 20000, ISO27001, 

Information Security Policy Development, Enterprise IT Security Risk Assessment, 

Disaster Recovery Planning, and ITIL Implementation. He is also a veteran public 

speaker and lecturer for public event about IT best practice, Project Management and 

IT security to many top corporations in both government and business sectors in 

Thailand. 
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วันและเวลาในการจัดงานสัมมนา 
วนัท่ี 1-2  กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00  น. ณ โรงแรมจสัมิน ซตีิ ้(ซอยสขุมุวิท 23) หรือโรงแรมท่ี
เทียบเทา่ (สถานที�อาจมีการเปล่ียนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที�ประสานงาน) 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานสัมมนา 
ราคา 19,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%) 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 

แผนที่ โรงแรมจสัมิน  ซิตี ้(ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
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Registration Form 

บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140 ซอยรามค าแหง 39 แขวงพลบัพลา 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991 

เลขประจ าตวัผู้ เสยีภาษี 0105548037730 
*  ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์) 

ข้อมูลเพื่อใช้ออกใบก ากับภาษี: (โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถ้วน เพื่อความถกูต้องของใบเสร็จ/ใบก ากบัภาษีท่ีท่านจะได้รับ) 

ช่ือที่ให้ระบใุนใบก ากบัภาษี: ______________________________________________ ตามช่ือบริษัทด้านบน 

ที่อยูท่ี่ให้ระบใุนใบก ากบัภาษี:  _______________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________________ 

การช าระเงนิค่าสัมมนา: สามารถสอบถามรายละเอยีดและส ารองที่นัง่ได้ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่อ 104,105,108,109 

วิธีการช าระเงนิ 

 โอนเงินเข้าบญัชี บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั  
ธนาคารธนชาต  สาขาเอสพละนาด รัชดา บญัชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2  โอนวนัท่ี _________________ 
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสีแ่ยกศรีวรา     บญัชีออมทรัพย์เลขที ่140-2-63049-9 โอนวนัท่ี _________________ 

 ถือเช็คจา่ยหน้างานในนาม บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั 

 จ่ายเงินสดหน้างาน 

หากข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com  หรือ Fax มาพร้อมกับ 

ส าเนาการโอนเงนิที่ 0-2949-0991 *                            

 *โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวนัสัมมนา 
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการส ารองท่ีนัง่ให้แก่ผู้สง่เอกสารลงทะเบียนครบถ้วนและช าระเงินแล้วเทา่นัน้ 
 เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากได้รับเอกสาร 
 ในกรณีที่ทา่นส ารองที่นัง่ไว้แล้วแตไ่มส่ามารถเข้าร่วมการสมัมนาได้   กรุณาแจ้งลว่งหน้าก่อนวนังานอยา่งน้อย 10 วนั 
  หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน  

หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา_________________ 

ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย) ________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ) ______________________________________________________________________ 

บริษัท  (ภาษาไทย)_________________________________________________________________________ 

 (ภาษาองักฤษ)______________________________________________________________________ 

ต าแหนง่งาน: _____________________________________แผนก/ฝ่าย: _____________________________________ 

 เบอร์โทรศพัท์ที่ท างาน: ___________________ตอ่____________เบอร์โทรศพัท์มือถือ:__________________________ 

Fax: _________________________________  E-mail: _________________________________________          ____ 

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)_______________________________เบอร์โทรศพัท์_____________________ตอ่__________ 
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