แบบประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมกับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม พ .ศ. 2563 กรณี ประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง
ชื่อระบบ :
ผู้ประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (ชื่อบริษัท) :
ช่องทางการติดต่อผู้ให้บริการ :
วันที่ประเมินความสอดคล้อง
ประเภทการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง
มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
ขอบข่ายการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง :

Community Center
บริษัท โคโนวานซ์ จากัด
เว็ปไซต์: www.conovance.com / เบอร์โทรศัพท์: 082-979-4978 / LINE: Conovance
23 กรกฎาคม 2563
่
การประชุมทัวไป
ISO/IEC 27001

การประชุมลับ

ระบบควบคุมการประชุม Community Center ครอบคลุม การประชุมทั้งภาพและเสียงออนไลน์ , การนับองค์ประชุมออนไลน์, การลงคะแนนวาระออนไลน์, การสรุปผลองค์ประชุมและผลวาระออนไลน์
ซึง่ รายงานองค์ประชุม , รายงานวาระ และข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ซงึ่ ผู้มีสิทธิ สามารถดูผ่านระบบได้ทันทีหลังเสร็จสิ้นการประชุม (การทางานของระบบ: ผู้เข้าร่วมประชุมใช้แอพพลิเคชั่นและเชื่อมต่อกับระบบ Community
Center ที่ให้บริการอยูบ่ นคลาวด์)

หมำยเหตุ : สพธอ. ไม่เกีย่ วข้องกับข้อเสนอที่กำลังพิจำรณำ เพื่อหลีกเลีย่ งปัญหำกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflicts of Interest)
ข้อกาหนด
แนวปฏิบัติ
1 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและนโยบายการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 ต้องกำหนดนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ และนโยบำยกำร
นโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ และนโยบำยกำรคุ้มครอง
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ครอบคลุมระบบควบคุมกำรประชุม รวมถึงประกำศให้ผรู้ ่วม ข้อมูลส่วนบุคคล ควรมีกำรระบุให้ชัดเจนว่ำครอบคลุมระบบควบคุมกำรประชุม
ประชุมและผูเ้ กีย่ วข้องทรำบ
ทั้งนี้ควรมีรำยละเอียดที่กำหนดตำมหัวข้อดังนี้
(1) กำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์
(2) กำรควบคุมกำรเข้ำถึง
(3) กำรเข้ำรหัสลับข้อมูล
(4) กำรสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยทำงกำยภำพและสิง่ แวดล้อม
(5) ควำมมั่นคงปลอดภัยสำหรับกำรดำเนินงำน
(6) ควำมมั่นคงปลอดภัยสำหรับกำรสือ่ สำรข้อมูล
(7) กำรบริหำรจัดกำรเหตุกำรณ์ที่เกีย่ วข้องกับควำมมั่นคงปลอดภัย
(8) ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของกำรบริหำรจัดกำรเพื่อสร้ำงควำม
ต่อเนื่องทำงธุรกิจ
(9) กำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ ง

ความสอดคล้อง

2

ความสามารถของระบบควบคุมการประชุม

ISO 27001,
ISO 27701

มีกำรกำหนดนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ และนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ครอบคลุมระบบควบคุมกำรประชุม ซึง่ ที่มีรำยละเอียดดังนี้
(1) กำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์
(2) กำรควบคุมกำรเข้ำถึง
(3) กำรเข้ำรหัสลับข้อมูล
(4) กำรสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยทำงด้ำนกำยภำพและสิง่ แวดล้อม
(5) ควำมมั่นคงปลอดภัยสำหรับกำรดำเนินงำน
(6) ควำมมั่นคงปลอดภัยสำหรับกำรสือ่ สำรข้อมูล
(7) กำรจัดหำพัฒนำและบำรุงรักษำระบบสำระสนเทศ
(8) กำรบริหำรจัดกำรเหตุกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำระสนเทศ
(9) กำรบริหำรควำมต่อเนื่องของกำรดำเนินภำรกิจของบริษัท
(10) กำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดทำงด้ำนกฏหมำย
(11) กำรกำหนดผูร้ ับผิดชอบ
(12) กำรบริหำจัดกำรควำมเสีย่ งด้ำนควำมปลอดภัยไซเบอร์
มีกำรประกำศนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศและนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์
บริษัท www.conovance.com

กำรทบทวนนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ และนโยบำย ISO 27001,
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผูใ้ ห้บริกำรควรจัดให้มีกำรทบทวนอย่ำงน้อย 1 ครัง้ ISO 27701
ต่อปี หรือเมื่อมีกำรเปลีย่ นแปลงที่สำคัญ เช่น กำรอัปเดตด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย
ของระบบควบคุมกำรประชุม กำรเปลีย่ นแปลงกฎหมำยหรือมำตรฐำน ฯลฯ

มีกำรจัดให้มีกำรทบทวนนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ และนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1 ครัง้ ต่อปีและมีกำรตรวจสอบและทำกำรอัปเดตด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบควบคุมกำรประชุมให้เป็นไปตำม
กำรเปลีย่ นแปลงของกฎหมำยหรือมำตรฐำน

ผูใ้ ห้บริกำรควรมีกำรประกำศนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ
และนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ผรู้ ่วมประชุม และผูเ้ กีย่ วข้องทรำบ
ผ่ำนช่องทำงที่มีควำมน่ำเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์ทำงกำรของผูใ้ ห้บริกำร ฯลฯ

1.2 ต้องทบทวนนโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ และนโยบำยกำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตำมระยะเวลำที่เหมำะสม หรือเมื่อมีกำรเปลีย่ นแปลงที่สำคัญ

การประชุมลับ (ภาคร ัฐ)

่ ๆ โปรดระบุ
อืน

ISO/IEC 27701

การบริหารจัดการสินทรัพย์
2.1 ต้องมีบัญชีทะเบียนสินทรัพย์ที่แสดงให้เห็นสินทรัพย์ที่ใช้ในกำรบันทึก หรือประมวลผล ทะเบียนสินทรัพย์ควรครอบคลุมทั้งสินทรัพย์ทำงกำยภำพ เครือข่ำย โปรแกรม
ข้อมูลทั้งหมดของระบบควบคุมกำรประชุม
ประยุกต์ และข้อมูลที่เกีย่ วข้อง เพื่อแสดงให้เห็นสินทรัพย์ที่ใช้ในกำรบันทึกหรือ
ประมวลผลข้อมูลทั้งหมดของระบบควบคุมกำรประชุม
ทั้งนี้ หำกเป็นกำรให้บริกำรรองรับกำรประชุมเรือ่ งที่มีชั้นควำมลับของหน่วยงำนของรัฐ ผูใ้ ห้บริกำรอำจระบุข้อมูลที่จำเป็นสำหรับกำรประเมินแนวทำงกำรดูแลด้ำนควำม
ต้องมีบัญชีทะเบียนสินทรัพย์ที่ใช้ในกำรบันทึกหรือประมวลผลข้อมูลอยู่ใน
มั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ เช่น ควำมสำคัญของสินทรัพย์แต่ละรำยกำรในเชิง
รำชอำณำจักรทั้งหมด และต้องมีเอกสำรรับรองหรือประกำศอย่ำงเป็นทำงกำร
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ ผูร้ ับผิดชอบของสินทรัพย์แต่ละ
รำยกำร ฯลฯ
2.2 ต้องมีเงื่อนไขกำรเข้ำใช้งำนสำหรับระบบควบคุมกำรประชุม ซึง่ เผยแพร่ต่อผูร้ ่วมประชุม เงื่อนไขกำรเข้ำใช้งำนควรครอบคลุมข้อกำหนดกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน
และผูเ้ กีย่ วข้องให้สำมำรถนำไปปฏิบัติ
สำรสนเทศ และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ เผยแพร่ต่อผูร้ ่วมประชุมและ
ผูเ้ กีย่ วข้องให้สำมำรถนำไปปฏิบัติ ผ่ำนช่องทำงที่มีควำมน่ำเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์
ทำงกำรของผูใ้ ห้บริกำร ฯลฯ

กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์,
ISO 27001

มีกำรจัดทำทะเบียนสินทรัพย์และควำมสำคัญของสินทรัพย์ที่ครอบคลุมถึงสินทรัพย์ทำงกำยภำพ เครือ่ ข่ำย โปรแกรม
ประยุกต์ที่ใช้ในระบบ Community Center (กำรประชุม, กำรลงคะแนน, กำรประมวลผลข้อมูล และข้อมูลจรำจร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์) และเงื่อนไขกำรเข้ำใช้งำนมีระบุไว้ในขั้นตอนกำรติดตั้งโปรแกรมให้ผรู้ ่วมประชุมได้รับทรำบ รวมถึง
นโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศและกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึง่ เผยแพร่ผ่ำนทำงเว็ปไซต์บริษัท
www.conovance.com

ISO 27001,
ISO 27701

2.3 ต้องมีมำตรกำรแสดงให้ผรู้ ่วมประชุมเห็นว่ำเป็นกำรประชุมทั่วไป หรือกำรประชุมลับได้ ระบบควบคุมกำรประชุมควรมีช่องทำงสำหรับกำรแสดงข้อมูลประเภทกำรประชุมว่ำ กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
อย่ำงชัดเจน
เป็นกำรประชุมทั่วไป หรือกำรประชุมลับ เพื่อให้ผรู้ ่วมประชุมทรำบ โดยอำจมี
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ช่องทำงให้ผมู้ ีหน้ำที่จัดกำรประชุมสำมำรถระบุได้ด้วยตนเอง เช่น กำหนดในหัวข้อ
กำรประชุม ฯลฯ

มีช่องทำงแสดงข้อมูลประเภทของกำรประชุมได้ 2 ช่องทำง คือ
1.ข้อควำมประกำศก่อนกดเข้ำห้องประชุม
2.ข้อควำมแสดงหัวข้อในกำรประชุมซึง่ ผูม้ ีหน้ำที่จัดกำรประชุมสำมำรถระบุได้ด้วยตนเองและทำงบริษัทมีกำรจัดทำ
คู่มือไว้บนเว็ปไซต์ www.conovance.com/support.php

ผูใ้ ห้บริกำรควรจัดทำคู่มือกำรแสดงข้อมูลประเภทกำรประชุมให้ผมู้ ีหน้ำที่จัดกำร
ประชุมสำมำรถปฏิบัติตำมได้
2.4 ต้องกำหนดรำยกำร "ข้อมูลส่วนบุคคล" ในบัญชีทะเบียนสินทรัพย์ส่วนที่เป็นข้อมูล
พร้อมทั้งกำหนดลำดับชั้นควำมลับ และต้องมีมำตรกำรในกำรควบคุมกำรจัดกำรข้อมูล
ส่วนบุคคล

บัญชีทะเบียนสินทรัพย์ควรครอบคลุมข้อมูลประเภท "ข้อมูลส่วนบุคคล"
และผูใ้ ห้บริกำรควรมีมำตรกำรในกำรควบคุมกำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคล
เช่น กำรกำหนดผูม้ ีสิทธิเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล วันเวลำที่อนุญำตให้เข้ำถึง ช่อง
ทำงกำรเข้ำถึง ฯลฯ

กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์,
ISO 27701

2.5 ต้องมีขั้นตอนปฏิบัติสำหรับกำรลบหรือทำลำยข้อมูลเกีย่ วกับกำรประชุม เมื่อมีเหตุให้
ต้องดำเนินกำร

ขั้นตอนปฏิบัติในกำรลบหรือทำลำยข้อมูลเกีย่ วกับกำรประชุมควรครอบคลุมกำรลบ ISO 27001
หรือทำลำยข้อมูลส่วนบุคคล

บัญชีทะเบียนสินทรัพย์ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลและมีกำรกำหนดลำดับชั้นควำมลับของข้อมูล รวมถึงสิทธิกำรเข้ำถึง
ข้อมูลส่วนบุคคล วันเวลำที่อนุญำต และช่องทำงกำรเข้ำถึง

มีขั้นตอนในกำรลบหรือทำลำยข้อมูลเกีย่ วกับกำรประชุมและระบบ Community Center สำมำรถให้ผมู้ ีหน้ำที่จัดกำร
ประชุมดำเนินกำรได้เองผ่ำนระบบ Backoffice ของระบบCommunity Center

ผูใ้ ห้บริกำรควรจัดให้มีช่องทำงให้ผมู้ ีหน้ำที่จัดกำรประชุมดำเนินกำรได้เอง หรือ
ช่องทำงให้ผมู้ ีหน้ำที่จัดกำรประชุมร้องขอให้ผใู้ ห้บริกำรลบหรือทำลำยข้อมูลดังกล่ำว
ได้
3

การควบคุมการเข้าถึง
3.1 ต้องกำหนดนโยบำยด้ำนกำรควบคุมกำรเข้ำถึงสินทรัพย์ที่เกีย่ วข้องกับกำรประชุมอย่ำง นโยบำยด้ำนกำรควบคุมกำรเข้ำถึงสินทรัพย์ควรครอบคลุมกำรเข้ำถึงด้ำนเครือข่ำย ISO 27001
มั่นคงปลอดภัย
และโปรแกรมประยุกต์ เป็นอย่ำงน้อย

มีกำรกำหนดนโยบำยด้ำนกำรควบคุมกำรเข้ำถึงสินทรัพย์ที่เกีย่ วข้องกับกำรประชุมอย่ำงมั่นคงปลอดภัยให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ที่เกีย่ วข้องสำมำรถเข้ำถึงได้เท่ำนั้นตำมนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศที่ประกำศผ่ำน
เว็บไซต์ของทำงบริษัท

ผูใ้ ห้บริกำรควรประกำศนโยบำยให้ผรู้ ่วมประชุมและผูเ้ กีย่ วข้องทรำบผ่ำนช่องทำงที่
มีควำมน่ำเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์ทำงกำรของผูใ้ ห้บริกำร ฯลฯ
3.2 ต้องกำหนดวิธีกำรให้สิทธิ และยกเลิกสิทธิ ก่อนกำรเข้ำร่วมประชุมของผูร้ ่วมประชุมได้

3.3 ต้องสำมำรถให้ผรู้ ่วมประชุมสำมำรถปฏิเสธ หรือยกเลิกสิทธิกำรเข้ำร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเอง
3.4 ต้องสำมำรถจำกัดและควบคุมกำรให้สิทธิของผูใ้ ห้บริกำร

3.5 ต้องสำมำรถแสดงสิทธิของผูร้ ่วมประชุมได้

3.6 ต้องสำมำรถปรับและยกเลิกสิทธิของผูร้ ่วมประชุมได้

ระบบควบคุมกำรประชุมควรมีช่องทำงกำรให้สิทธิ และยกเลิกสิทธิ ก่อนกำรเข้ำ
ร่วมประชุมของผูร้ ่วมประชุม เพื่อให้ประธำนในที่ประชุมหรือผูค้ วบคุมระบบ
สำมำรถคัดกรองผูร้ ่วมประชุมก่อนกำรประชุมได้ ฯลฯ
ระบบควบคุมกำรประชุมควรมีช่องทำงให้ผรู้ ่วมประชุมสำมำรถปฏิเสธ
หรือยกเลิกสิทธิกำรเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ทั้งก่อนหรือระหว่ำงกำรประชุมได้

กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์

ระบบ Community Center สำมำรถให้สิทธิและยกเลิกสิทธิก่อนกำรเข้ำร่วมกำรประชุมของผูร้ ่วมประชุมได้ผ่ำนระบบ
Backoffice ของระบบ Community Center

กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์

ระบบควบคุมกำรประชุมควรมีมำตรกำรรองรับกำรจำกัดสิทธิของผูใ้ ห้บริกำร เช่น
สิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูลกำรประชุม สิทธิในกำรงดกำรถ่ำยทอดเสียง หรือทั้งเสียงและ
ภำพ ฯลฯ
ระบบควบคุมกำรประชุมควรมีช่องทำงให้ผมู้ ีหน้ำที่จัดประชุมหรือผูร้ ่วมประชุม
สำมำรถเรียกดูรำยชื่อและจำนวนผูร้ ่วมประชุม เพื่อให้สำมำรถพิจำรณำผูเ้ ข้ำร่วมได้
ตลอดระยะเวลำกำรประชุม
ระบบควบคุมกำรประชุมควรมีช่องทำงในกำรปรับปรุง และยกเลิกสิทธิของ
ผูร้ ่วมประชุม ในระหว่ำงกำรประชุม โดยรองรับให้ประธำนหรือผูค้ วบคุมกำรประชุม
สำมำรถดำเนินกำรดังนี้เป็นอย่ำงน้อย
(1) งดกำรถ่ำยทอดเสียง หรือทั้งเสียงและภำพ
(2) หยุดกำรส่งข้อมูล

กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์

ระบบ Community Center ผูร้ ่วมประชุมสำมำรถปฏิเสธหรือยกเลิกสิทธิกำรเข้ำร่วมประชุมโดยกำรกดปุ่มไม่ยอมรับ
กำรเข้ำร่วมประชุมที่หน้ำประกำศก่อนเข้ำห้องประชุม หรือ ระหว่ำงกำรประชุมสำมำรถกดปุ่มยืนยันสำหรับกำรออก
จำกห้องประชุมได้
ระบบ Community Center สำมำรถให้ผจู้ ัดกำรประชุมเป็นคนให้สิทธิแก่ผใู้ ห้บริกำรในกรณีที่เข้ำไปอยู่ในห้องประชุม
ของผูจ้ ัดกำรประชุมได้ทำให้ผใู้ ห้บริกำรจะถูกจำกัดสิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูลและสิทธิกำรงดถ่ำยทอดเสียงหรือทั้งเสียงทั้งภำพ

กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์

ระบบ Community Center สำมำรถให้ผมู้ ีหน้ำที่จัดประชุมและผูร้ ่วมประชุมทรำบรำยชื่อและจำนวนผูร้ ่วมประชุม
ตลอดระยะเวลำกำรประชุมผ่ำนฟังก์ชัน Active User list ในห้องประชุม

กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์

ระบบ Community Center สำมำรถปรับปรุงและยกเลิกสิทธิของผูร้ ่วมประชุมในระหว่ำงกำรประชุมได้ทันทีโดยที่
ประธำนหรือผูค้ วบคุมกำรประชุมทำกำรเลือกรำยชื่อผูเ้ ข้ำร่วมประชุมจะมีเมนูที่เอำไว้ควบคุมสิทธิซงึ่ รวมถึง
1) งดกำรถ่ำยทอดเสียง หรือทั้งภำพและเสียง
2) หยุดกำรส่งข้อมูลหน้ำจอและข้อควำม

3.7 ต้องสำมำรถจำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลหรือหลักฐำนที่เกีย่ วข้องกับกำรประชุม

ระบบควบคุมกำรประชุมควรมีช่องทำงในกำรเข้ำถึงข้อมูลหรือหลักฐำนที่เกีย่ วข้อง กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
กับกำรประชุมโดยผูท้ ี่ได้รับอนุญำต และอำจกำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงจำกผูม้ ีหน้ำที่ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้หำกเป็นกำรประชุมลับต้องมีกำรเข้ำรหัสลับข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับกำรประชุมเพิ่มเติม จัดกำรประชุมได้เอง

3.8 ต้องสำมำรถแสดงตนด้วยวิธีกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผูร้ ่วมประชุมอย่ำงมั่นคง
ปลอดภัย

ระบบควบคุมกำรประชุมควรมีช่องทำงสำหรับกำรแสดงตนด้วยวิธีกำรพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนของผูร้ ่วมประชุมแบบปัจจัยเดียว (Single-factor Authentication)
เป็นอย่ำงน้อย เช่น รหัสผ่ำน ฯลฯ

ทั้งนี้หำกเป็นกำรประชุมลับต้องมีกำรยืนยันตัวตนแบบหลำยปัจจัย
โดยหำกเป็นกำรจัดประชุมที่มีกำรใช้งำนอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อสถำนที่มำกกว่ำ 1 ที่
ขึ้นไป เช่น Multipoint Control Unit (MCU) ฯลฯ อุปกรณ์ที่ติดตั้งควรมีกำรตั้ง
ค่ำเพื่อจำกัดกำรเข้ำใช้งำนเฉพำะอุปกรณ์ และเครือข่ำยที่เกีย่ วข้อง เป็นอย่ำงน้อย
ทั้งนี้ผรู้ ่วมประชุมสำมำรถพิสูจน์ยืนยันตัวตนของผูร้ ่วมประชุมด้วยกำรรับรองกำร
แสดงตนของผูร้ ่วมประชุมด้วยกัน

กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์

ระบบ Community Center สำมำรถจำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลหรือหลักฐำนที่เกีย่ วข้องกับกำรประชุมในห้องประชุมผ่ำน
ระดับสิทธิที่แตกต่ำงกันของผูเ้ ข้ำร่วมกำรประชุม ซึง่ ผูม้ ีหน้ำที่จัดกำรประชุมสำมำรถกำหนดระดับสิทธินี้ให้กับผูเ้ ข้ำร่วม
ประชุมได้เองบนระบบ
ระบบ Community Center มีกำรแสดงตนด้วยชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่ำนที่มั่นคงปลอดภัย ซึง่ หำกเป็นกำรประชุมที่
ผูจ้ ัดกำรประชุมต้องกำรยืนยันตัวตนผูเ้ ข้ำร่วมประชุมเพิ่มเติมสำมำรถใช้ขั้นตอนกำรตรวจสอบเอกสำรประกอบกำร
อนุญำตให้เข้ำร่วมประชุมเพิ่มได้โดย เมื่อผูจ้ ัดกำรประชุมอนุญำตให้ผเู้ ข้ำร่วมประชุมเข้ำประชุมจึงใช้ระบบ BackOffice
ของฺระบบ Community Center ในกำรสร้ำงชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่ำนแบบมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้ผเู้ ข้ำร่วมประชุมใช้ใน
กำรยืนยันตัวตนในกำรเข้ำร่วมประชุม โดยระบบ Community Center จะมีกำรควบคุมควำมถูกต้องขององค์ประชุม
โดยระบบจะไม่อนุญำตให้ผเู้ ข้ำร่วมประชุมใช้ชื่อผูใ้ ช้เดียวกันเข้ำประชุมในระบบพร้อมกันได้

ข้อกาหนด
3.9 ต้องสำมำรถตั้งค่ำรหัสผ่ำนที่มั่นคงปลอดภัย
ทั้งนี้หำกเป็นกำรประชุมลับต้องมีกำรตรวจสอบรหัสผ่ำนที่กำหนดให้เป็นไปตำม
นโยบำยที่กำหนดอย่ำงเคร่งครัด
4

แนวปฏิบัติ
ระบบควบคุมกำรประชุมควรมีกำรระบุถึงนโยบำยกำรตั้งค่ำรหัสผ่ำนที่มั่นคง
ปลอดภัย เช่น รหัสผ่ำนที่มั่นคงปลอดภัยประกอบไปด้วยตัวอักษร ตัวเลข และ
อักขระพิเศษ ฯลฯ

ความสอดคล้อง
ISO 27001

การเข้ารหัสลับข้อมูล
4.1 ต้องกำหนดนโยบำยด้ำนกำรเข้ำรหัสลับข้อมูลที่ระบุถึงกำรเข้ำรหัสลับข้อมูลที่เกีย่ วข้อง
กับข้อมูลบนระบบควบคุมกำรประชุม และข้อมูลส่วนบุคคลที่เกีย่ วข้อง

นโยบำยควรระบุให้ครอบคลุมถึงกำรเข้ำรหัสลับของข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับกำรประชุม กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
และข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยวิธีกำรที่ได้รับกำรยอมรับตำมมำตรฐำนสำกล และ
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์,
ครอบคลุมกระบวนกำรเข้ำรหัสลับข้อมูลในรูปแบบดังต่อไปนี้เป็นอย่ำงน้อย
ISO 27001
ทั้งนี้หำกเป็นกำรประชุมลับต้องกำหนดนโยบำยที่ระบุถึงกำรเข้ำรหัสลับข้อมูลจำกต้น (1) กำรเข้ำรหัสลับของข้อมูลเมื่อมีกำรรับหรือส่งข้อมูลระหว่ำงเครือข่ำย
ทำงถึงปลำยทำง หรือในลักษณะที่ผใู้ ห้บริกำรไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่รับส่งระหว่ำงกำร (data-in-transit encryption)
ประชุมได้
(2) กำรเข้ำรหัสลับของข้อมูลที่จัดเก็บ (data-at-rest encryption)

4.2 ต้องบริหำรจัดกำรกุญแจสำหรับกำรเข้ำรหัสลับข้อมูลอย่ำงมั่นคงปลอดภัย

5
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ความสามารถของระบบควบคุมการประชุม
ระบบ Community Center มีกำรกำหนดให้กำรตั้งรหัสผ่ำนที่จะใช้งำนต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนรหัสผ่ำนที่มั่นคง
ปลอดภัยคือ รหัสผ่ำนต้องมีควำมยำวตั้งแต่ 6 ตัวอักษรขึ้นไป ซึง่ ต้องประกอบด้วย ตัวอักษรใหญ่
ตัวอักษรเล็ก ตัวเลข และอักขระพิเศษ

ระบบ Community Center มีกำรเข้ำรหัสลับข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับกำรประชุม ด้วยวิธีกำร ดังนี้
(1) กำรเข้ำรหัสลับของข้อมูลกำรสนทนำในห้องประชุมด้วยกุญแจที่แตกต่ำงกันในแต่ละกำรประชุมโดยจะทำกำร
เข้ำรหัสก่อนทำกำรส่งข้อมูลระหว่ำงเครือข่ำยและเมื่อข้อมูลไปยังปลำยทำงจึงทำกำรถอดรหัส (data-in-transit
encryption)
(2) กำรเข้ำรหัสลับของข้อมูลกำรลงคะแนนทั้งหมดด้วยกุญแจที่แตกต่ำงกันในแต่ละกำรประชุมก่อนทำกำรจัดเก็บ
ข้อมูลกำรลงคะแนน (data-at-rest encryption)

ผูใ้ ห้บริกำรควรกำหนดวิธีกำรบริหำรจัดกำรกุญแจสำหรับกำรเข้ำรหัสลับข้อมูล เพื่อ กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
กำรป้องกันกำรเข้ำถึงกุญแจสำหรับเข้ำรหัสลับข้อมูลทั้งแบบระบบรหัสแบบสมมำตร สือ่ อิเล็กทรอนิกส์,
(Symmetric Key Cryptography) และระบบรหัสแบบอสมมำตร (Asymmetric ISO 27001
Key Cryptography) อย่ำงน้อยกุญแจที่ใช้ในกำรเข้ำรหัสลับข้อมูลในแต่ละกำร
ประชุมควรแตกต่ำงกันและไม่มีกำรใช้ซ้ำ

กุญแจที่ 1 เป็นกุญแจที่แตกต่ำงกันแต่ละกำรประชุมเพื่อใช้สำหรับเข้ำรหัสลับข้อมูล ในกำรบริหำรจัดกำรกุญแจจะมี
กำรเข้ำรหัสกุญแจที่ 1ด้วยกุญแจที่ 2ก่อนจัดเก็บกุญแจที่ 1 ลงในฐำนข้อมูล โดยมีกำรกำหนดระดับสิทธิสำหรับผูท้ ี่
ได้รับมอบหมำยในกำรเข้ำถึงและรักษำกุญแจ

ขั้นตอนสำหรับกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่มั่นคงปลอดภัยที่เกีย่ วข้องกับระบบควบคุม
กำรประชุมควรครอบคลุมกระบวนกำรที่สำคัญ เช่น กำรลงชื่อเข้ำและออกพื้นที่
กำรตรวจสอบควำมผิดปกติของกำรเข้ำพื้นที่ ฯลฯ

ISO 27001

ระบบ Community Center ติดตั้งอยู่ที่Data Center ที่มีกำรควบคุมควำมปลอดภัยเรือ่ งกำรลงชื่อ เข้ำออกพื้นที่และ
ไม่อนุญำตให้ผทู้ ี่ไม่ได้ลงทะเบียนที่เป็นตัวแทนบริษัททำกำรเข้ำพื้นที่โดยเด็ดขำด

ผูใ้ ห้บริกำรควรจัดทำเอกสำรของขั้นตอนปฏิบัติที่เกีย่ วข้องกับระบบควบคุมกำร
ประชุมอย่ำงชัดเจน รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรเอกสำร เช่น กำรปรับปรุงเอกสำร
กำรจัดเก็บเอกสำร ช่องทำงกำรเข้ำถึงและสิทธิที่เกีย่ วข้อง ฯลฯ

กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์,
ISO 27001

ระบบ Community Center มีกำรจัดทำคู่มือกำรใช้งำนของระบบควบคุมกำรประชุมและมีกำรจัดทำและปรับปรุง
เอกสำรขั้นตอนกำรทำงำนของระบบควบคุมกำรประชุมซึง่ เผยแพร่ให้ผเู้ กีย่ วข้องอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท
www.conovance.com/support.php

6.2 ต้องมีขั้นตอนปฏิบัติเรือ่ งกำรบริหำรกำรเปลีย่ นแปลงของระบบควบคุมกำรประชุม

ขั้นตอนปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรควบคุมกำรเปลีย่ นแปลงที่เกีย่ วข้องกับระบบ
ควบคุมกำรประชุมควรครอบคลุมกำรประเมินผลกระทบ กำรมอบหมำยกำร
ปรับปรุง กำรอนุมัติจำกผูท้ ี่มีอำนำจ กำรวำงแผนสำรอง และกำรทดสอบ เพื่อลด
โอกำสหรือผลกระทบของควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรเปลีย่ นแปลงนั้น และรักษำ
ไว้ซงึ่ ควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

ISO 27001

มีขั้นตอนปฏิบัติในกำรบริหำรจัดกำรควบคุมกำรเปลีย่ นแปลงที่เกีย่ วข้องกับระบบควบคุมกำรประชุม โดยมีกำร
วำงแผนสำรอง และกำรแยกระบบกำรทดสอบกับระบบที่ใช้งำนจริง รวมถึงทำกำรประเมินผลกระทบและอนุมัติจำกผูม้ ี
อำนำจเพื่อลดควำมเสียหำยจำกกำรเปลีย่ นแปลงนั้นเพื่อรักษำไว้ซงึ่ ควำมปลอดภัยของข้อมูลและควำมต่อเนื่องในกำร
ทำงำนของระบบควบคุมกำรประชุม

6.3 ต้องมีขั้นตอนปฏิบัติเรือ่ งกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของระบบควบคุมกำรประชุม

ขั้นตอนปฏิบัติกำรบริหำรขีดควำมสำมำรถของระบบควบคุมกำรประชุมควร
ISO 27001
ครอบคลุมกำรติดตำม ปรับปรุง และคำดกำรณ์ควำมต้องกำรในกำรใช้ทรัพยำกร
ของระบบ เพื่อให้สำมำรถวำงแผนกำรใช้งำนทรัพยำกรให้รองรับกำรใช้งำนได้อย่ำง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ

มีขั้นตอน,กระบวนกำรและบุคคลำกรทำกำรตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของระบบควบคุมกำรประชุมกำร
จัดกำรประชุมเพื่อบริหำรจัดกำรขีดควำมสำมำรถของระบบควมคุมกำรประชุมและวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรได้รองรับ
ตลอดกำรประชุมได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ

6.4 ต้องควบคุมสภำพแวดล้อมของกำรพัฒนำ กำรทดสอบ และกำรใช้งำนจริง
ซึง่ แบ่งแยกออกจำกกัน

ผูใ้ ห้บริกำรควรจัดให้มีกำรแยกสภำพแวดล้อมส่วนของกำรพัฒนำ
ISO 27001
กำรทดสอบ และกำรทำงำนจริงของระบบควบคุมกำรประชุม ในแต่ละส่วนออก
จำกกัน เพื่อลดควำมเสีย่ งของกำรเข้ำถึงหรือกำรเปลีย่ นแปลงสภำพแวดล้อมโดย
ไม่ได้รับอนุญำต และควรกำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลของแต่ละส่วนที่แตกต่ำงกัน

ระบบ Community Center มีกำรแยกเครือ่ งแม่ข่ำยที่ใช้ในทดสอบในกระบวนกำรพัฒนำและกำรทดสอบ แยกจำก
เครือ่ งแม่ข่ำยที่ใช้ในกำรทำงำนจริงของระบบควมคุมกำรประชุมเพื่อลดควำมเสีย่ งของกำรเข้ำถึงหรือเปลีย่ นแปลง
สภำพแวดล้อมและมีกำรกำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลของแต่ละส่วนที่แตกต่ำงกัน

6.5 ต้องสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมประเภทมัลแวร์

ผูใ้ ห้บริกำรควรจัดให้มีวิธีกำรตรวจจับ กำรป้องกัน และกำรกูค้ ืน ที่เกิดขึ้นจำกภัย
คุกคำมโปรแกรมไม่พึงประสงค์ต่อระบบควบคุมกำรประชุม เช่น
กำรติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) กำรติดตั้งระบบตรวจจับภัยคุกคำม
(Intrusion Detection System) กำรสำรองข้อมูล ฯลฯ

ISO 27001

ระบบ Communitry Center ติดตั้งอยู่บนเครือ่ งแม่ข่ำยที่มีกำรติดตั้ง Firewall, โปรแกรมป้องกันไวรัสและมัลแวร์
เพื่อป้องกันภัยคุกคำมจำกโปรแกรมไม่พึงประสงค์ และมีระบบสำรองข้อมูลกำรประชุมเพื่อให้ระบบควบคุมกำรประชุม
สำมำรถทำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง

6.6 ต้องมีขั้นตอนปฏิบัติเรือ่ งกำรสำรองข้อมูลและกำรกูค้ ืนข้อมูลของระบบควบคุม
กำรประชุม กรณีที่มีข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีกำรกำหนดผูด้ ำเนินกำรสำรองข้อมูล และกู้
คืนข้อมูลส่วนบุคคลด้วย รวมถึงต้องมีกำรประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับระยะเวลำใน
กำรจัดเก็บข้อมูลที่สำรองให้ผเู้ กีย่ วข้องทรำบอย่ำงเหมำะสม

ขั้นตอนปฏิบัติเรือ่ งกำรสำรองข้อมูล และกำรกูค้ ืนข้อมูลของระบบควบคุมกำร
ประชุมควรครอบคลุมรำยกำรบัญชีทะเบียนสินทรัพย์ที่จำเป็นต้องมีกำรสำรองข้อมูล
วิธีกำรสำรองข้อมูล พร้อมระบุช่วงเวลำที่ต้องจัดเก็บข้อมูลที่สำรอง รวมถึงแนวทำง
กำรทดสอบกำรกูค้ ืนอย่ำงเหมำะสม โดยกรณีที่กำรสำรองนั้นมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่
ด้วย ควรมีกำรกำหนดรำยละเอียดผูเ้ กีย่ วข้องในแต่ละกิจกรรม เช่น ผูด้ ำเนินกำร
สำรองข้อมูล ผูท้ ดสอบกำรกูค้ ืนข้อมูล ฯลฯ

กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์,
ISO 27001,
ISO 27701

มีขั้นตอนปฏิบัติเรือ่ งกำรสำรองข้อมูล และกำรกูค้ ืนข้อมูลของระบบ Communitry Center ที่ครอบคลุมรำยกำรบัญชี
ทะเบียนสินทรัพย์ที่จำเป็นโดยมีรำยละเอียด วิธีกำรสำรองข้อมูล ช่วงเวลำที่ต้องจัดเก็บข้อมูลที่สำรอง แนวทำงกำร
ทดสอบกำรกูค้ ืน และมีกำรกำหนดรำยละเอียดผูเ้ กีย่ วข้องในแต่ละกิจกรรมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ บริษัทมีกำรชี้
แจ้งรำยละเอียดเรือ่ งระยะเวลำกำรเก็บรักษำข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกีย่ วข้องกับกำรประชุมให้กับผูท้ ำกำรจัดกำรประชุมทรำบ
อย่ำงชัดเจนก่อนกำรให้บริกำรจัดกำรประชุม

กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์,
ISO 27001

ระบบ Community Center ตั้งค่ำให้จัดเก็บข้อมูลจรำจรทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่เกีย่ วข้องกับกำรใช้งำนของ
ผูร้ ่วมประชุม โดยมีกำรเก็บชื่อผูใ้ ช้งำน (Username), ไอพีแอดเดรส (Public IP Address), วันและเวลำกำรเข้ำร่วม
และเลิกกำรประชุมทุกครัง้ เทียบเวลำอ้ำงอิงเป็นมำตรฐำนสำกล และมีกำรส่งข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผูจ้ ัดกำร
ประชุมภำยใน 3 วันทำกำรหลังจำกกำรประชุมเสร็จสิน้ และมีกำรทบทวนข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เกีย่ วข้องกับ
ระบบควบคุมกำรประชุม 1 ครัง้ ต่อปี

6.8 ต้องมีกำรดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บในข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยอย่ำงน้อย ผูใ้ ห้บริกำรควรจัดเก็บข้อมูลกำรดำเนินกำรที่เกีย่ วข้องกับข้อมูลจรำจร
ต้องสำมำรถระบุผทู้ ี่ดำเนินกำร วันเวลำ และวัตถุประสงค์ในกำรใช้ หรือประมวลผล
อิเล็กทรอนิกส์ซงึ่ มีข้อมูลส่วนบุคคลจัดเก็บอยู่ภำยใน โดยครอบคลุมข้อมูล ผูท้ ี่
ดำเนินกำร วันเวลำ และวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินกำรเป็นอย่ำงน้อย
6.9 ต้องป้องกันกำรเปลีย่ นแปลง และกำรเข้ำถึงที่ไม่ได้รับอนุญำต ต่อข้อมูลจรำจร
ผูใ้ ห้บริกำรควรจัดเตรียมวิธีป้องกัน กำรเปลีย่ นแปลง กำรเข้ำถึง และกำรลบ โดย
อิเล็กทรอนิกส์
ไม่ได้รับอนุญำตต่อข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กำรจำกัดสิทธิกำรดำเนินกำรใน
แต่ละฟังก์ชันกำรทำงำน กำรเฝ้ำระวังและแจ้งเตือนกำรเข้ำใช้งำนที่ผิดปกติ ฯลฯ

กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์,
ISO 27701
กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์,
ISO 27001

มีกำรจัดเก็บข้อมูลกำรดำเนินกำรที่เกีย่ วข้องกับข้อมูลจรำจรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของระบบ Community Center ซึง่ มี
ข้อมูลข้อผูด้ ำเนินกำร วันเวลำ และวัตถุประสงค์

6.10 ต้องจำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บในข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
กำหนดระยะเวลำในกำรลบหรือเปลีย่ นรูปข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บให้ไม่สำมำรถระบุ
ตัวบุคคลได้ โดยต้องมีกำรประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับระยะเวลำในกำรจัดเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคลให้ผเู้ กีย่ วข้องทรำบอย่ำงเหมำะสม

กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์,
ISO 27701

ระบบ Community Center มีกำรกำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บในข้อมูลจรำจรทำง
อิเล็กทรอนิกส์และมีกำรแจ้งกับผูจ้ ัดกำรประชุมถึงระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูลกำรประชุมรวมถึงข้อมูลจรำจรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ก่อนให้บริกำรจัดกำรประชุมผ่ำนสือ่ อิเล็กทรอนิกส์

กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์,
ISO 27001

ระบบ Community Center มีกำรจัดเก็บข้อมูลกำรดำเนินกำรที่เกีย่ วข้องกับข้อมูลจรำจร คือ
(1) บันทึกกำรทำงำนของระบบ (system logs)
(2) บันทึกกำรเข้ำออกระบบ (login-logout logs)
(3) บันทึกกำรพยำยำมเข้ำสูร่ ะบบ (login attemps logs)
(4) บันทึกควำมผิดพลำดต่ำง ๆ ของระบบ (fault logs)
โดยมีกำรทบทวนข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ หรือทบทวนทันทีกรณีเหตุเร่งด่วน

ISO 27001

ระบบ Community Center ใช้กำรตั้งค่ำเวลำทั้งระบบ (ระบบจริงและระบบสำรอง) โดยครือ่ งแม่ข่ำยทั้งหมดที่ติดตั้ง
ระบบควมคุมกำรประชุมถูกตั้งเวลำให้ตรงกับแหล่งเทียบเวลำอ้ำงอิงที่เป็นมำตรฐำนสำกล

การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม
5.1 ต้องมีขั้นตอนปฏิบัติสำหรับกำรเข้ำถึงพื้นที่มั่นคงปลอดภัย (Secure areas)

ความมั่นคงปลอดภัยสาหรับการดาเนินงาน
6.1 ต้องมีคู่มือกำรใช้งำนของระบบควบคุมกำรประชุม และเผยแพร่ให้ผเู้ กีย่ วข้องสำมำรถ
นำไปปฏิบัติได้

ทั้งนี้ ระบบควบคุมกำรประชุมควรถูกกำหนดให้มีกำรสำรองข้อมูลบันทึกประเภท
เสียง หรือทั้งเสียงและภำพ ข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อมูลอืน่ ที่เกีย่ วข้อง
เช่น ข้อมูลกำรแจ้งเหตุขัดข้องระหว่ำงกำรประชุม ฯลฯ อย่ำงน้อยเป็นระยะเวลำ 7
วันนับแต่วันสิน้ สุดกำรประชุมในแต่ละครัง้ และควรประกำศระยะเวลำในกำร
จัดเก็บข้อมูลที่สำรองให้ผเู้ กีย่ วข้องทรำบอย่ำงชัดเจน

6.7 ต้องจัดเก็บข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์ และต้องมีกำรทบทวนอย่ำงเหมำะสม

ระบบควบคุมกำรประชุมควรถูกตั้งค่ำให้จัดเก็บข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกีย่ วข้องกับกำรใช้งำนของผูร้ ่วมประชุม โดยอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลที่
สำมำรถระบุตัวบุคคล หรือชื่อผูใ้ ช้งำน (Username) วันและเวลำของกำรเข้ำร่วม
ประชุม และเลิกประชุมเทียบเวลำอ้ำงอิงที่เป็นมำตรฐำนสำกล
ผูใ้ ห้บริกำรควรมีกำรกำหนดรอบของกำรทบทวนข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์อย่ำง
น้อย 1 ครัง้ ต่อปี

ผูใ้ ห้บริกำรควรกำหนดวิธีกำรในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บในข้อมูล
จรำจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยครอบคลุมกำรบันทึกกิจกรรมที่เกีย่ วข้อง เช่น กำรเข้ำถึง
ข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ

ระบบ Community Center มีกำรกำหนดสิทธิกำรดำเนินกำรแต่ละฟังก์ชั่นกำรทำงำนเพื่อป้องกันกำรเปลีย่ นแปลง
และกำรเข้ำถึงที่ไม่ได้รับอนุญำตซึง่ รวมถึงข้อมูลจรำจรทำงอิเล็กทรอนิกส์

ผูใ้ ห้บริกำรควรกำหนดระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใน
ระบบควบคุมกำรประชุม และแจ้งเงื่อนไขดังกล่ำวให้ผมู้ ีหน้ำที่จัดกำรประชุม หรือผู้
ร่วมประชุมทรำบผ่ำนช่องทำงที่มีควำมน่ำเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์ทำงกำรของผู้
ให้บริกำร ฯลฯ พร้อมกำหนดวิธีกำรลบ หรือกำรเปลีย่ นแปลงรูปแบบข้อมูลส่วน
บุคคลที่จัดเก็บให้ไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลได้ร่วมด้วย
6.11 ต้องมีกำรจัดเก็บข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์จำกกำรใช้งำนของผูค้ วบคุมระบบและผู้
ให้บริกำร รวมถึงมีกำรทบทวนอย่ำงเหมำะสม โดยต้องมีกำรประกำศหรือแจ้งข้อมูล
เกีย่ วกับระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้ผเู้ กีย่ วข้องทรำบ

ผูใ้ ห้บริกำรควรจัดเก็บข้อมูลกำรดำเนินกำรที่เกีย่ วข้องกับข้อมูลจรำจร
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกีย่ วข้องกับกำรใช้งำนของผูค้ วบคุมระบบ และควรประกำศ หรือ
แจ้งข้อมูลเกีย่ วกับระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้ผเู้ กีย่ วข้องทรำบ
ผ่ำนช่องทำงที่มีควำมน่ำเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์ทำงกำรของผูใ้ ห้บริกำร ฯลฯ โดย
ครอบคลุมกิจกรรมดังต่อไปนี้เป็นอย่ำงน้อย
(1) บันทึกกำรทำงำนของระบบ (system logs)
(2) บันทึกกำรเข้ำออกระบบ (login-logout logs)
(3) บันทึกกำรพยำยำมเข้ำสูร่ ะบบ (login attempts logs)
(4) บันทึกปัญหำหรือควำมผิดพลำดต่ำง ๆ (fault logs)
ผูใ้ ห้บริกำรควรมีกำรกำหนดช่วงเวลำของกำรทบทวนข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์
อย่ำงเหมำะสม

6.12 ต้องสำมำรถตั้งค่ำ Clock synchronization ของระบบควบคุมกำรประชุมให้ตรงกับ
แหล่งเทียบเวลำอ้ำงอิงที่เป็นมำตรฐำนสำกล และเป็นแหล่งเทียบเวลำในระดับ
(stratum) เดียวกันทั้งระบบควบคุมกำรประชุม

ระบบควบคุมกำรประชุมควรถูกตั้งค่ำเทียบเวลำ (clock synchronization) ให้
ตรงกับแหล่งเทียบเวลำอ้ำงอิงที่เป็นมำตรฐำนสำกล เช่น สถำบันมำตรวิทยำ
แห่งชำติ ฯลฯ รวมถึงควรเป็นแหล่งเทียบเวลำในระดับ (stratum) เดียวกันทั้ง
ระบบควบคุมกำรประชุม เช่น ตั้งค่ำกำรใช้งำนระดับ stratum-1 ให้เหมือนกันทั้ง
ระบบควบคุมกำรประชุม

ข้อกาหนด
6.13 ต้องจัดกำรช่องโหว่ทำงเทคนิคของระบบควบคุมกำรประชุม โดยต้องได้รับกำรแก้ไข
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

แนวปฏิบัติ
ผูใ้ ห้บริกำรควรกำหนดช่องทำงในกำรรับแจ้งช่องโหว่ และดำเนินกิจกรรมกำร
ประเมินผลกระทบ กำรจัดกำรช่องโหว่ เมื่อมีผแู้ จ้งเหตุอย่ำงทันท่วงที พร้อม
เผยแพร่รำยละเอียดของช่องโหว่ให้ผเู้ กีย่ วข้องทรำบ

ความสอดคล้อง
ISO 27001

ความสามารถของระบบควบคุมการประชุม
มีกำรตรวจสอบช่องโหว่ทำงเทคนิคและกำรจัดกำรช่องโหว่ทำงเทคนิคของระบบ Community Center อย่ำง
สม่ำเสมอทุก 6 เดือนหรือเมื่อระบบมีกำรเปลีย่ นแปลงที่สำคัญ และมีช่องทำงให้ผเู้ ข้ำร่วมประชุมสำมำรถแจ้งช่องโหว่
ได้ด้วยผ่ำนตัวโปรแกรมโดยเข้ำที่เมนูช่วยเหลือจะมีฟังก์ชันให้ส่งแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับปัญหำหรือช่องโหว่ทำงเทคนิค เมื่อ
ได้รับกำรแจ้งเหตุจะทำกำรตรวจสอบและแก้ไขพร้อมทั้งประเมินผลกระทบเพื่อเผยแพร่รำยละเอียดของช่องโหว่ให้
ผูเ้ กีย่ วข้องทรำบ

ผูใ้ ห้บริกำรควรจัดให้มีกำรทบทวนควำมสอดคล้องด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยของระบบควบคุมกำรประชุม เช่น กำรตรวจประเมินภำยใน (internal
audit) อย่ำงน้อย 1 ครัง้ ต่อปี ฯลฯ

ISO 27001

มีกำรจัดให้มีกำรทบทวนควำมสอดคล้องด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบควมคุมกำรประชุมโดยกำรตรวจ
ประเมินภำยใน 1 ครัง้ ต่อปีเป็นอย่ำงน้อย

ผูใ้ ห้บริกำรควรจัดให้มีกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย โดยครอบคลุมมำตรกำร
ดังต่อไปนี้เป็นอย่ำงน้อย
(1) กำรป้องกันกำรเข้ำถึงเครือข่ำยโดยไม่ได้รับอนุญำต
(2) กำรป้องกันกำรดักรับข้อมูล
(3) กำรรักษำควำมถูกต้องของข้อมูลที่รับส่งบนเครือข่ำย
(4) กำรบริหำรจัดกำรบัญชีผใู้ ช้งำนที่สำมำรถใช้ระบบสำรสนเทศระยะไกล
(5) กำรป้องกันกำรเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ำยภำยนอก เช่น กำหนดให้ติดตั้งไฟร์
วอลล์ และติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์ ฯลฯ

ISO 27001

มีกำรจัดกำรบริหำรเครือข่ำยโดยครอบคลุมตำมหัวข้อทั้งหมดนี้
(1) มีกำรป้องกันกำรเข้ำถึงเครือข่ำยโดยไม่ได้รับอนุญำตด้วยกำรติดต้องไฟร์วอลล์และกำหนดชื่อผูใ้ ช้รหัสผ่ำนที่มั่นคง
และปลอดภัย
(2) มีกำรป้องกันกำรดักรับข้อมูลโดยทำกำรเข้ำรหัสข้อมูล
(3) มีกำรรักษำควำมถูกต้องของข้อมูลที่รับส่งบนเครือข่ำยโดยกำรจำกัดสิทธิกำรเข้ำถึงและกำรเข้ำรหัสข้อมูล
(4) มีกำรบริหำรจัดกำรบัญชีผใู้ ช้งำนที่สำมำรถใช้ระบบสำรสนเทศระยะไกลโดยกำรกำหนดบุคคลและสิทธิในกำรเข้ำถึง
(5) มีกำรป้องกันกำรเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ำยภำยนอกโดยกำรติดตั้งไฟร์วอลล์ และติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์

7.2 ต้องกำหนดนโยบำยด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ำย และขั้นตอน
นโยบำยและขั้นตอนปฏิบัติควรครอบคลุมเรือ่ งกำรเข้ำรหัสลับข้อมูลระหว่ำง
ISO 27001
ปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันกำรถ่ำยโอนข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับระบบควบคุมกำรประชุม โอนย้ำยข้อควำม และข้อมูลอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องกับกำรประชุมเป็นอย่ำงน้อย
โดยกรณีที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่ วข้องต้องมีมำตรกำรในกำรติดตำมกำรปฏิบัติให้
สอดคล้องกับสิง่ ที่กำหนดไว้
ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูลบนเครือข่ำยควรกำหนด
วิธีกำรและช่องทำงกำรดำเนินกำรอย่ำงชัดเจน โดยอำจเชื่อมโยงแผนภำพเครือข่ำย
ทั้งนี้หำกเป็นกำรประชุมลับต้องกำหนดนโยบำยที่ระบุถึงกำรเข้ำรหัสลับข้อมูลจำกต้น เพื่อให้แน่ใจว่ำครอบคลุมกำรดำเนินกำรของระบบควบคุมกำรประชุม รวมถึงกรณี
ทำงถึงปลำยทำง หรือในลักษณะที่ผใู้ ห้บริกำรไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่รับส่งระหว่ำงกำร ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่รับส่งอยู่บนเครือข่ำยควรมีกำรบันทึกกิจกรรมกำรดำเนินกำร
ประชุมได้
พร้อมผูร้ ับผิดชอบให้ชัดเจน

มีกำรกำหนดนโยบำยด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ำยโดยระบบ Community Center มีกำรเข้ำรหัส
ลับข้อมูลกำรสนทนำระหว่ำงโอนย้ำยข้อควำม ข้อมูลกำรลงคะแนน และข้อมูลอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้องกับกำรประชุมในห้อง
ประชุมมีกำรเข้ำรหัสลับในกำรจัดเก็บเพื่อป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูลกำรประชุมเหล่ำนี้ผ่ำนเครือข่ำย

ผูใ้ ห้บริกำรควรมีกำรตรวจสอบช่องโหว่ทำงเทคนิคของระบบควบคุมกำรประชุม
อย่ำงน้อย 1 ครัง้ ต่อปี หรือเมื่อระบบควบคุมกำรประชุมมีกำรเปลีย่ นแปลงที่สำคัญ
เพื่อให้แน่ใจว่ำระบบควบคุมกำรประชุมไม่มีควำมเสีย่ งรุนแรงที่อำจส่งผลต่อกำร
ให้บริกำร หรือกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล
6.14 ต้องทบทวนควำมสอดคล้องด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบควบคุมกำร
ประชุมอย่ำงเหมำะสม
7

8

ความมั่นคงปลอดภัยสาหรับการสื่อสารข้อมูล
7.1 ต้องบริหำรจัดกำรเครือข่ำยอย่ำงมั่นคงปลอดภัย

การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย
8.1 ต้องมีขั้นตอนปฏิบัติเรือ่ งกำรรับมือเหตุกำรณ์ด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบควบคุมกำรประชุม โดยหำกพบว่ำมีข้อมูลส่วนบุคคลรัว่ ไหล ต้องมีมำตรกำรใน
กำรจัดกำรอย่ำงมั่นคงปลอดภัย

ผูใ้ ห้บริกำรควรจัดทำขั้นตอนกำรปฏิบัติเรือ่ งกำรรับมือเหตุกำรณ์ด้ำนกำรรักษำ
ควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบควบคุมกำรประชุมที่ครอบคลุมกระบวนกำร
ดังต่อไปนี้
เป็นอย่ำงน้อย
(1) กำรรับแจ้งและยืนยันเหตุฯ
(2) กำรจำแนกเหตุฯ และประเมินผลกระทบ
(3) กำรตอบสนองต่อเหตุฯ
(4) กำรจัดเก็บพยำนหลักฐำน

ISO 27001,
ISO 27701

มึขั้นตอนกำรปฏิบัติกำรรับมือเหตุกำร์ณ้ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบควบคุมกำรประชุมโดย
(1) มีเจ้ำหน้ำที่บริษัทรับแจ้งและยืนยันเหตุเวลำทำกำรประชุม
(2) เจ้ำหน้ำที่บริษัททำกำรจำแนกเหตุและประเมินผลกระทบ
(3) มีกำรตอบสนองต่อเหตุโดยประสำนส่วนงำนผูท้ ี่เกีย่ วข้องเพื่อแก้ปัญหำตำมแผน
(4) มีกำรจัดเก็บพยำนหลักฐำนและบันทึกเหตุ
ถ้ำเป็นกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรัว่ ไหลจะมีกำรดำเนินกำรเพิ่มเติมโดยกำรแจ้งไปยังผูท้ ี่จัดกำรประชุมรวมถึงสือ่ สำรไปยัง
เจ้ำของข้อมูลและผูเ้ กีย่ วข้อง

ในกรณีที่มีข้อมูลส่วนบุคคลรัว่ ไหล ผูใ้ ห้บริกำรควรมีกำรระบุเพิ่มเติมถึงควำม
รับผิดชอบในแต่ละกระบวนกำร ข้อมูลที่รวั่ ไหล กำรรำยงำนเหตุฯ ไปยังผูเ้ กีย่ วข้อง
เป็นอย่ำงน้อย
8.2 ต้องมีกำรรับแจ้งเหตุและรำยงำนด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบควบคุม
กำรประชุม รวมถึงควำมขัดข้องที่ส่งผลกระทบต่อกำรประชุม

ผูใ้ ห้บริกำรควรจัดให้มีช่องทำงกำรรับแจ้งเหตุและรำยงำนด้ำนกำรรักษำควำม
กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
มั่นคงปลอดภัยของระบบควบคุมกำรประชุม รวมถึงควำมขัดข้องที่ส่งผลกระทบต่อ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์,
กำรประชุม โดยข้อมูลที่แจ้งควรคลอบคลุมรำยละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่ำงน้อย
ISO 27001
(1) รำยละเอียดผูแ้ จ้งเหตุฯ
(2) วันเวลำที่พบเหตุฯ
(3) รำยละเอียดของเหตุฯ

8.3 ต้องมีมำตรกำรสำหรับกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยที่ ผูใ้ ห้บริกำรควรกำหนดวิธีกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคง
อำจส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมกำรประชุม โดยกรณีที่มีข้อมูลส่วนบุคคลรัว่ ไหลต้องมี ปลอดภัยที่อำจส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมกำรประชุม โดยพิจำรณำถึง
กำรสือ่ สำรกับเจ้ำของข้อมูลและผูเ้ กีย่ วข้อง
องค์ประกอบดังต่อไปนี้เป็นอย่ำงน้อย
(1) กำรประเมินผลกระทบของเหตุฯ
ทั้งนี้ หำกเป็นกำรประชุมลับ ต้องดำเนินกำรแก้ไขปัญหำช่องโหว่ทำงเทคนิคในระดับ
(2) แนวทำง และช่องทำงในกำรแจ้งเหตุฯ
รุนแรง (อ้ำงอิงตำมข้อมูล CVSS ที่ severity ระดับ high ขึ้นไป) ให้ครบทุกรำยกำร
(3) กำรบันทึกเหตุฯ โดยให้มีกำรระบุรำยละเอียดคำอธิบำยเหตุกำรณ์ ช่วงเวลำ
ก่อนให้บริกำร
ผลกระทบ ช่วงเวลำที่เกิดผลกระทบ

ระบบ Community Center ที่ผเู้ ข้ำร่วมประชุมใช้งำนจะมีเมนูช่วยเหลือและมีหัวข้อส่งรำยงำนจุดบกพร่องให้ผใู้ ช้งำน
สำมำรถแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับปัญหำหรือช่องโหว่ทำงเทคนิค ซึง่ จะมีรำยละเอียดของผูแ้ จ้งเหตุ, วันเวลำที่พบเหตุ,
รำยละเอียดของเหตุ, และช่องทำงกำรติดต่อกลับหำผูแ้ จ้งเหตุ

ISO 27001

มีมำตรกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยที่อำจส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมกำรประชุม
โดยมี
(1) กำรประเมินผลกระทบของเหตุ
(2) มีช่องทำงและวิธีกำรแจ้งเหตุ
(3) มีบันทึกโดยระบุรำยละเอียดอธิบำยเหตุกำรณ์ ช่วงเวลำ ผลกระทบ
ถ้ำเป็นกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรัว่ ไหลจะมีกำรดำเนินกำรเพิ่มเติมโดยกำรแจ้งไปยังผูท้ ี่จัดกำรประชุมรวมถึงสือ่ สำรไปยัง
เจ้ำของข้อมูลและผูเ้ กีย่ วข้อง

กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์,
ISO 27001

กรณีมีเหตุกำรณ์ที่เกีย่ วข้องกับควำมมั่นคงปลอดภัย บริษัทมีขั้นตอนปฏิบัติในกำรรวบรวมบันทึกกิจกรรมที่ดำเนินกำร
พร้อมระบุเวลำของเหตุกำรณ์

ผูใ้ ห้บริกำรควรจัดทำแผนบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องของกำรให้บริกำรระบบ
ควบคุมกำรประชุม ภำยใต้สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เช่น เกิดเหตุภัยพิบัติ เกิดจำกโจมตี
ทำงไซเบอร์ ฯลฯ และแผนฯ ควรครอบคลุมรำยละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่ำงน้อย
(1) ผูเ้ กีย่ วข้อง
(2) ขั้นตอนกำรรับมือ และกูค้ ืนเหตุฯ
(3) กำหนดกำรทดสอบแผนฯ

กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์,
ISO 27001

มีกำรจัดทำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ ง และแผนบริหำรควำมต่อเนื่องของระบบควบคุมกำรประชุม ภำยใต้
สถำนะกำรฉุกเฉินโดยครอบคลุมรำยละเอียดคือ
(1) วิธีกำรประเมินควำมเสีย่ ง
(2) ผูเ้ กีย่ วข้อง
(3) ขั้นตอนกำรรับมือและกูค้ ืน
(4) กำรกำหนดและทดสอบแผน

9.2 ต้องมีกำรซ้อมแผนบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องของกำรให้บริกำรระบบควบคุมกำร
ประชุมอย่ำงเหมำะสม

ผูใ้ ห้บริกำรควรจัดให้มีกำรซ้อมและปรับปรุงแผนบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องของ
กำรให้บริกำรระบบควบคุมกำรประชุม อย่ำงน้อย 1 ครัง้ ต่อปี เพื่อให้มั่นใจว่ำแผน
ดังกล่ำวมีควำมครอบคลุมกำรรับมือควำมเสีย่ งที่อำจเกิดขึ้นกับระบบควบคุมกำร
ประชุมอย่ำงมีประสิทธิภำพ

กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์,
ISO 27001

มีกำรซ้อมและปรับปรุงแผนบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องของกำรให้บริกำรของระบบควมคุมกำรประชุม Community
Center 1 ครัง้ ต่อเป็นอย่ำงน้อย

9.3 ต้องมีระบบสำรองที่พร้อมให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องและเพียงพอต่อกำรให้บริกำร

ระบบสำรองของระบบควบคุมกำรประชุมควรทำงำนทดแทนระบบหลักได้อย่ำงปกติ กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
และเพียงพอต่อกำรใช้งำนตำมที่มีกำรประเมินควำมพร้อมของทรัพยำกรที่ใช้
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์,
ISO 27001
ผูใ้ ห้บริกำรควรจัดให้มีกำรทดสอบระบบสำรองเป็นประจำอย่ำงน้อย 1 ครัง้ ต่อปี
ตำมขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนดขึ้น

ระบบสำรองของระบบควบคุมกำรประชุม Community Center สำมำรถทำงำนทดแทนระบบหลักได้อย่ำงปกติ
เนื่องจำกมีทรัพยำกรของเครือ่ งแม่ข่ำยและเครือข่ำยที่เพียงพอต่อกำรใช้งำนตำมที่ประเมินไว้และจัดให้มีกำรทดสอบ
ระบบสำรอง 1 ครัง้ ต่อปี

ในกรณีที่มีข้อมูลส่วนบุคคลรัว่ ไหล ผูใ้ ห้บริกำรควรมีกำรดำเนินกำรเพิ่มเติมอย่ำง
น้อยในกระบวนกำรกำรสือ่ สำรไปยังเจ้ำของข้อมูล และผูเ้ กีย่ วข้อง
8.4 ต้องมีขั้นตอนปฏิบัติเรือ่ งกำรรวบรวม และจัดเก็บหลักฐำนที่เกีย่ วข้องกับเหตุกำรณ์ด้ำน ผูใ้ ห้บริกำรควรจัดทำขั้นตอนปฏิบัติเรือ่ งกำรรวบรวม และจัดเก็บหลักฐำนที่
ควำมมั่นคงปลอดภัยอย่ำงชัดเจน
เกีย่ วข้องกับเหตุกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย
ผูใ้ ห้บริกำรควรรวบรวมบันทึกกิจกรรมที่ดำเนินกำร พร้อมระบุวันเวลำ และวิธีกำร
จัดเก็บอย่ำงชัดเจน
9

การควบคุมการเข้าถึง
9.1 ต้องมีแผนบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องของกำรให้บริกำรระบบควบคุมกำรประชุม
ภำยใต้สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน

10 การบริการจัดการความเสี่ยงสาหรับผู้ให้บริการ
10.1 ต้องกำหนดวิธีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งตำมมำตรฐำนสำกล หรือตำมควำมเหมำะสม ผูใ้ ห้บริกำรควรกำหนดวิธีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ ง ที่ประกอบด้วย หัวข้ออย่ำง
น้อยดังนี้
(1) วัตถุประสงค์ บทบำทและหน้ำที่
(2) ขอบเขตของวิธีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ ง
(3) ขั้นตอนกำรประเมินควำมเสีย่ ง
(4) กำรประเมินผลกระทบ และโอกำสที่จะเกิดขึ้น รวมถึง ผลกระทบที่อำจส่งผล
ต่อกำรให้บริกำร

ISO 27001

มีวิธีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ ง โดยกำหนด ผูท้ ี่รับผิดชอบและบทบำทหน้ำที่ , หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินควำม
เสีย่ ง, ขั้นตอนในกำรปฏิบัติตำมควำมเสีย่ งที่ประเมิน และหำวิธีป้องกันแก้ไขหรือลดควำมเสีย่ งของเหตุกำรณ์ที่ได้เกิดขึ้น

ISO 27001

มีกำรกำหนดระยะเวลำทบทวนวิธีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งปีละ 1 ครัง้ และมีกำรทบทวนเป็นกรณีเร่งด่วนหำก
เกีย่ วข้องกับด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศของระบบควบคุมกำรประชุมรวมถึงหำกเกีย่ วข้องกับกำร
เปลีย่ นแปลงกฏหมำยหรือมำตรฐำน

หมำยเหตุ : ผูใ้ ห้บริกำรอำจนำวิธีกำรบริหำรจัดกำร ควำมเสีย่ งตำมมำตรฐำนสำกล
มำประยุกต์ใช้ เช่น มำตรฐำน ISO 31000 หรือมำตรฐำน ISO/IEC 27005 ฯลฯ
10.2 ต้องทบทวนวิธีกำรบริหำร จัดกำรควำมเสีย่ งอย่ำงสม่ำเสมอ

ผูใ้ ห้บริกำรควรกำหนดระยะเวลำทบทวนวิธีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ ง และ
วิธีกำรประเมินควำมเสีย่ งพร้อมดำเนินกำรทบทวนตำมระยะเวลำที่กำหนด หรือ
เมื่อมีกำรเปลีย่ นแปลงที่สำคัญ เช่น กำรอัปเดตกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน
สำรสนเทศของระบบควบคุมกำรประชุม กำรเปลีย่ นแปลงกฎหมำยหรือมำตรฐำน
ฯลฯ

ขอรับรองว่ำข้อควำมที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้อง เป็นควำมจริงทุกประกำร และสอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของระบบควบคุมกำรประชุม พ.ศ. 2563

