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

Microsoft 365 - Microsoft Teams
บริษทั ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด
02-257-4999
24 กรกฎาคม 2563
่
การประชุมทัวไป

การประชุมลับ

การประชุมลับ (ภาคร ัฐ)

ISO 27017, ISO 27018, ISO22301
ตรวจประเมินเพื่อการรับรอง Microsoft 365 - Microsoft Teams และ service อื่นๆที่เกียวข้องกับการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
* ไม่รวมระบบควบคุมการประชุมสาหรับการประชุมที่มีชั้นความลับของหน่วยงานรัฐ
หมำยเหตุ : สพธอ ไม่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอที่กำลังพิจำรณำ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหำกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflicts of Interest)
ข้อกาหนด
แนวปฏิบตั ิ
ความสอดคล้อง
ความสามารถของระบบควบคุมการประชุม
1 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 ต้องกำหนดนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ และนโยบำยกำร นโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ และนโยบำยกำรคุ้มครอง ISO 27001,
- นโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ และนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ครอบคลุมระบบควบคุมกำรประชุม เป็นไปตำม
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ครอบคลุมระบบควบคุมกำรประชุม รวมถึงประกำศให้ผู้ ข้อมูลส่วนบุคคล ควรมีกำรระบุให้ชัดเจนว่ำครอบคลุมระบบควบคุมกำรประชุม ISO 27701
มำตรฐำน ISO27001 ISO27017 ISO27018 ISO 22301:2012 และ Microsoft 365 ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำน ISO ดังกล่ำว โดยครอบคลุมถึงเรื่อง
ร่วมประชุมและผู้เกี่ยวข้องทรำบ
ทั้งนี้ควรมีรำยละเอียดที่กำหนดตำมหัวข้อดังนี้
ต่ำงๆดังนี้ โครงสร้ำงหน่วยงำนรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์ กำร
(1) กำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์
ควบคุมกำรเข้ำถึง กำรเข้ำรหัสลับข้อมูล ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงกำยภำพและสิ่งแวดล้อม ควำมมั่นคงปลอดภัยสำหรับกำรดำเนินงำน ควำมมั่นคง
(2) กำรควบคุมกำรเข้ำถึง
ปลอดภัยสำหรับกำรสื่อสำรข้อมูล กำรจัดหำระบบ กำรพัฒนำ กำรบำรุงรักษำ (Systems Aquisition, Developement and Maintenance) กำรจัดกำร
(3) กำรเข้ำรหัสลับข้อมูล
ควำมสัมพันธ์กับผู้ผลิต/จัดหำ (Supplier Relationaships) กำรบริหำรจัดกำรเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงปลอดภัย กำรบริหำรจัดกำรเพื่อสร้ำง
(4) กำรสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยทำงกำยภำพและสิ่งแวดล้อม
ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ กำรปฏิบัติตำมข้อกำหนด (Compliance)
(5) ควำมมั่นคงปลอดภัยสำหรับกำรดำเนินงำน
- ไมโครซอฟท์ประกำศนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่ำนเว็บไซต์ "Microsoft Privacy Statement"
(6) ควำมมั่นคงปลอดภัยสำหรับกำรสื่อสำรข้อมูล
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
(7) กำรบริหำรจัดกำรเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงปลอดภัย
- นโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ มีรำยละเอียดใน Microsoft Security Program Policy (External) ซึ่งไมโครซอฟท์จะเปิดเผย
(8) ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของกำรบริหำรจัดกำรเพื่อสร้ำงควำม
เอกสำรดังกล่ำวให้แก่ลูกค้ำ Microsoft 365 -Microsoft Teams ที่มี Non Disclosure Agreement (NDA) กับไมโครซอฟท์
ต่อเนื่องทำงธุรกิจ
(9) กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ISO/IEC 27001

่ ๆ โปรดระบุ
อืน

ISO/IEC 27701

ผู้ให้บริกำรควรมีกำรประกำศนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน
สำรสนเทศ และนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ร่วมประชุม และ
ผู้เกี่ยวข้องทรำบผ่ำนช่องทำงที่มีควำมน่ำเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์ทำงกำรของผู้
ให้บริกำร ฯลฯ
1.2 ต้องทบทวนนโยบำยควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ และนโยบำยกำรคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลตำมระยะเวลำที่เหมำะสม หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

กำรทบทวนนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ และนโยบำย ISO 27001,
กำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริกำรควรจัดให้มีกำรทบทวนอย่ำงน้อย 1 ครั้ง ISO 27701
ต่อปี หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น กำรอัปเดตด้ำนควำมมั่นคง
ปลอดภัยของระบบควบคุมกำรประชุม กำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยหรือมำตรฐำน
ฯลฯ

- ได้ปฏิบัติตำมและได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 27001 ISO 27017 และ ISO 27018 (เอกสำรที่ 1)
- มีกำรทบทวนนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ 1 ครั้งต่อปี
- มีกำรทบทวนนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงสม่ำเสมอ สำมำรถดูบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงได้ที่เว็บไซต์
"Change History for Microsoft Privacy Statement" https://privacy.microsoft.com/en-US/updates

2 การบริหารจัดการสินทรัพย์
2.1 ต้องมีบัญชีทะเบียนสินทรัพย์ที่แสดงให้เห็นสินทรัพย์ที่ใช้ในกำรบันทึก หรือ
ประมวลผลข้อมูลทั้งหมดของระบบควบคุมกำรประชุม

ทะเบียนสินทรัพย์ควรครอบคลุมทั้งสินทรัพย์ทำงกำยภำพ เครือข่ำย โปรแกรม
กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน - มีบัญชีทะเบียนสินทรัพย์ที่แสดงให้เห็นสินทรัพย์ที่ใช้ในกำรบันทึก หรือประมวลผลข้อมูลทั้งหมดของระบบควบคุมกำรประชุม ตำมมำตรฐำน
ประยุกต์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงให้เห็นสินทรัพย์ที่ใช้ในกำรบันทึกหรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์,
ISO 27001 และ ISO 27017
ประมวลผลข้อมูลทั้งหมดของระบบควบคุมกำรประชุม
ISO 27001
ทั้งนี้ หำกเป็นกำรให้บริกำรรองรับกำรประชุมเรื่องที่มีชั้นควำมลับของหน่วยงำนของรัฐ ผู้ให้บริกำรอำจระบุข้อมูลที่จำเป็นสำหรับกำรประเมินแนวทำงกำรดูแลด้ำนควำม
ต้องมีบัญชีทะเบียนสินทรัพย์ที่ใช้ในกำรบันทึกหรือประมวลผลข้อมูลอยู่ใน
มั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ เช่น ควำมสำคัญของสินทรัพย์แต่ละรำยกำรใน
รำชอำณำจักรทั้งหมด และต้องมีเอกสำรรับรองหรือประกำศอย่ำงเป็นทำงกำร
เชิงกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ ผู้รับผิดชอบของสินทรัพย์แต่ละ
รำยกำร ฯลฯ

2.2 ต้องมีเงื่อนไขกำรเข้ำใช้งำนสำหรับระบบควบคุมกำรประชุม ซึ่งเผยแพร่ต่อผู้ร่วม
ประชุมและผู้เกี่ยวข้องให้สำมำรถนำไปปฏิบัติ

เงื่อนไขกำรเข้ำใช้งำนควรครอบคลุมข้อกำหนดกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ด้ำนสำรสนเทศ และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเผยแพร่ต่อผู้ร่วมประชุม
และผู้เกี่ยวข้องให้สำมำรถนำไปปฏิบัติ ผ่ำนช่องทำงที่มีควำมน่ำเชื่อถือ เช่น
เว็บไซต์ทำงกำรของผู้ให้บริกำร ฯลฯ

ISO 27001,
ISO 27701

2.3 ต้องมีมำตรกำรแสดงให้ผู้ร่วมประชุมเห็นว่ำเป็นกำรประชุมทั่วไป หรือกำรประชุมลับ
ได้อย่ำงชัดเจน

ระบบควบคุมกำรประชุมควรมีช่องทำงสำหรับกำรแสดงข้อมูลประเภทกำรประชุม กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
ว่ำเป็นกำรประชุมทั่วไป หรือกำรประชุมลับ เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมทรำบ โดยอำจมี สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ช่องทำงให้ผู้มีหน้ำที่จัดกำรประชุมสำมำรถระบุได้ด้วยตนเอง เช่น กำหนดใน
หัวข้อกำรประชุม ฯลฯ
ผู้ให้บริกำรควรจัดทำคู่มือกำรแสดงข้อมูลประเภทกำรประชุมให้ผู้มีหน้ำที่จัดกำร
ประชุมสำมำรถปฏิบัติตำมได้

2.4 ต้องกำหนดรำยกำร "ข้อมูลส่วนบุคคล" ในบัญชีทะเบียนสินทรัพย์ส่วนที่เป็นข้อมูล
พร้อมทั้งกำหนดลำดับชั้นควำมลับ และต้องมีมำตรกำรในกำรควบคุมกำรจัดกำร
ข้อมูลส่วนบุคคล

บัญชีทะเบียนสินทรัพย์ควรครอบคลุมข้อมูลประเภท "ข้อมูลส่วนบุคคล" และผู้
ให้บริกำรควรมีมำตรกำรในกำรควบคุมกำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กำร
กำหนดผู้มีสิทธิเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล วันเวลำที่อนุญำตให้เข้ำถึง ช่องทำงกำร
เข้ำถึง ฯลฯ

2.5 ต้องมีขั้นตอนปฏิบัติสำหรับกำรลบหรือทำลำยข้อมูลเกี่ยวกับกำรประชุม เมื่อมีเหตุให้ ขั้นตอนปฏิบัติในกำรลบหรือทำลำยข้อมูลเกี่ยวกับกำรประชุมควรครอบคลุมกำร
ต้องดำเนินกำร
ลบหรือทำลำยข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบำยด้ำนกำรควบคุมกำรเข้ำถึงสินทรัพย์ควรครอบคลุมกำรเข้ำถึงด้ำน
เครือข่ำย และโปรแกรมประยุกต์ เป็นอย่ำงน้อย
ผู้ให้บริกำรควรประกำศนโยบำยให้ผู้ร่วมประชุมและผู้เกี่ยวข้องทรำบผ่ำนช่องทำง
ที่มีควำมน่ำเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์ทำงกำรของผู้ให้บริกำร ฯลฯ

3.2 ต้องกำหนดวิธีกำรให้สิทธิ และยกเลิกสิทธิ ก่อนกำรเข้ำร่วมประชุมของผู้ร่วมประชุมได้ ระบบควบคุมกำรประชุมควรมีช่องทำงกำรให้สิทธิ และยกเลิกสิทธิ ก่อนกำรเข้ำ
ร่วมประชุมของผู้ร่วมประชุม เพื่อให้ประธำนในที่ประชุมหรือผู้ควบคุมระบบ
สำมำรถคัดกรองผู้ร่วมประชุมก่อนกำรประชุมได้ ฯลฯ

- ผู้ควบคุมหรือผู้จัดกำรประชุมสำมำรถกำหนดหัวข้อกำรประชุมทั่วไป หรือกำรประชุมลับได้ โดยกำรใส่หัวข้อกำรประชุมในTitle ก่อนเมื่อทำกำรนัดหมำย
https://medium.com/echoo365/for-users-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-meeting-%E0%B9%83%E0
%B8%99-microsoft-teams-4972dc7b165
- สำหรับข้อมูลที่ใช้ในกำรประชุมสำมำรถกำหนด Header และ Footer ของเอกสำรที่ใช้ในกำรประชุมได้ เช่นระบุว่ำเป็นเอกสำรกำรประชุมลับใน
header/footer ของไฟล์ PowerPoint ที่ใช้เป็นเอกสำรนำเสนอระหว่ำงกำรประชุม
https://support.microsoft.com/en-us/office/headers-and-footers-in-a-worksheet-cae2a88c-64a7-42ab-96a4-28d2fc16ad31

กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน - บัญชีทะเบียนสินทรัพย์ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคล และมีมำตรกำรในกำรควบคุมกำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลตำมมำตรฐำนISO 27001
สื่ออิเล็กทรอนิกส์,
ISO 27017 และ ISO 27018
ISO 27701
- มำตรกำรในกำรควบคุมกำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลครอบคลุมด้ำนต่ำงๆดังนี้ กำรประมวลผลข้อมูล กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล กำรแจ้งเหตุเกี่ยวกับควำมมั่นคงปลอดภัย กำรโอนย้ำยข้อมูล และสถำนที่จัดเก็บ กำรเก็บและทำลำยข้อมูล เป็นต้น
- กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลมีมำตรกำรด้ำนกำรควบคุมกำรเข้ำถึง ซึ่งมีกำรกำหนดผู้มีสิทธิเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคล วันเวลำที่อนุญำตให้
เข้ำถึง ช่องทำงกำรเข้ำถึง เป็นต้น
- แนวทำงปฏิบัติเรื่องบัญชีทรัพย์สินและีมำตรกำรในกำรควบคุมกำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลมีรำยละเอียดเพิ่มเติมในOnline Services Data Protection
Addendum หัวข้อ "Appendix A - Security Measures" ซึ่งเผยแพร่ต่อผู้ใช้งำนผ่ำนเว็บไซต์ "Licensing terms"
https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products

ISO 27001

- มีมำตรกำรสำหรับกำรลบหรือทำลำยข้อมูล ตำมมำตรฐำน ISO 27001 ISO 27017 และ ISO 27018
- ผู้จัดประชุมสำมำรถกำรลบหรือทำลำยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมจำกOneDrive หรือ SharePoint โดยกำร Delete เอกสำรนั้นๆ หลังจำกที่ทำกำร
ลบ เอกสำรจะถูกเก็บใน Recycle Bin หำกต้องกำรทำลำยเอกสำรให้สิ้นซำก (Permanent Delete) สำมำรถทำได้โดยกำร Delete เอกสำรใน Recycle Bin
https://support.microsoft.com/en-us/office/delete-files-or-folders-in-onedrive-21fe345a-e488-4fa7-932b-f053c1bebe8a
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/Enterprise/office-365-data-retention-deletion-and-destruction-overview

ISO 27001

- นโยบำยด้ำนกำรควบคุมกำรเข้ำถึงสินทรัพย์ครอบคลุมกำรเข้ำถึงข้อมูล เครือข่ำย เครื่องมือต่ำงๆ และโปรแกรมประยุกต์ ตำมมำตรฐำน
ISO 27001 ISO 27017 และ ISO 27018
- Online Services Data Protection Addendum แจ้งรำยละเอียดเนโยบำยด้ำนกำรควบคุมกำรเข้ำถึงสินทรัพย์ ซึ่งเผยแพร่ต่อผู้ใช้งำนผ่ำนเว็บไซต์
Licensing terms https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products

ผู้ให้บริกำรควรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้มีหน้ำที่จัดกำรประชุมดำเนินกำรได้เอง หรือ
ช่องทำงให้ผู้มีหน้ำที่จัดกำรประชุมร้องขอให้ผู้ให้บริกำรลบหรือทำลำยข้อมูล
ดังกล่ำวได้
3 การควบคุมการเข้าถึง
3.1 ต้องกำหนดนโยบำยด้ำนกำรควบคุมกำรเข้ำถึงสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุม
อย่ำงมั่นคงปลอดภัย

- ได้ปฏิบัติตำมและได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 27001 ISO 27017 และ ISO 27018
- มี Online Services Data Protection Addendum แจ้งรำยละเอียดเงื่อนไขกำรใช้งำนครอบคลุมข้อกำหนดกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน
สำรสนเทศ และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเผยแพร่ต่อผู้ใช้งำนผ่ำนเว็บไซต์ "Licensing terms"
https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products

กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน - ผู้จัดกำรประชุม (Organizer) นัดหมำยกำรประชุมโดยกำรส่ง Meeting Invitation ให้ผู้ร่วมประชุมทำง Teams Calendar หรือทำงอีเมลผ่ำน Outlook
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ผู้จัดกำรประชุมสำมำรถจัดกำรรำยชื่อผู้ร่วมประชุมได้โดยกำร Add/Remove รำยชื่อผู้ร่วมประชุมผ่ำนกำร Update Meeting Invitation
https://support.microsoft.com/en-gb/office/schedule-a-meeting-in-teams-943507a9-8583-4c58-b5d28ec8265e04e5#ID0EAABAAA=Desktop
https://support.microsoft.com/en-us/office/schedule-a-teams-meeting-from-outlook-883cc15c-580f-441a-92ea-0992c00a9b0f

3.3 ต้องสำมำรถให้ผู้ร่วมประชุมสำมำรถปฏิเสธ หรือยกเลิกสิทธิกำรเข้ำร่วมประชุมได้ด้วย ระบบควบคุมกำรประชุมควรมีช่องทำงให้ผู้ร่วมประชุมสำมำรถปฏิเสธ หรือยกเลิก กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน - ผู้ร่วมประชุมตอบรับ (Accept) หรือปฏิเสธ (Decline) กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนทำงลิ้งค์ Meeting Invitation จำกผู้จัดกำรประชุม
ตนเอง
สิทธิกำรเข้ำร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ทั้งก่อนหรือระหว่ำงกำรประชุมได้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ระหว่ำงประชุมหำกผู้ร่วมประชุมต้องกำรยกเลิกกำรเข้ำร่วมประชุมสำมำรถกด Leave Meeting เพื่อออกจำกห้องประชุม
https://support.microsoft.com/en-us/office/schedule-a-meeting-in-teams-943507a9-8583-4c58-b5d2-8ec8265e04
https://support.microsoft.com/en-us/office/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4e5
3.4 ต้องสำมำรถจำกัดและควบคุมกำรให้สิทธิของผู้ให้บริกำร

ระบบควบคุมกำรประชุมควรมีมำตรกำรรองรับกำรจำกัดสิทธิของผู้ให้บริกำร เช่น กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน - ไมโครซอฟท์มีกำรระบุอย่ำงชัดเจนเรื่องควำมเป็นเจ้ำของข้อมูลของผู้ใช้งำนบริกำร Cloud ของไมโครซอฟท์ใน Microsoft Online Services Data
สิทธิกำรเข้ำถึงข้อมูลกำรประชุม สิทธิในกำรงดกำรถ่ำยทอดเสียง หรือทั้งเสียง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
Protection Addendum ว่ำข้อมูลเป็นของผู้ใช้งำน ไมโครซอฟท์ไม่มีสิทธิใด ๆ ในข้อมูลของผู้ใช้งำน ยกเว้นในกรณีที่ผู้ใช้งำนให้กำรอนุญำต ดูรำยละเอียด
และภำพ ฯลฯ
เพิ่มเติมได้ที่ Microsoft Online Services Data Protection Addendum หัวข้อ Nature of Data Processing; Ownership และไมโครซอฟท์ได้
ประกำศนโยบำยดังกล่ำวไว้ที่เว็บไซต์ Data Management at Microsoft
https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/privacy/data-management

3.5 ต้องสำมำรถแสดงสิทธิของผู้ร่วมประชุมได้

ระบบควบคุมกำรประชุมควรมีช่องทำงให้ผู้มีหน้ำที่จัดประชุมหรือผู้ร่วมประชุม กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน - ก่อนกำรประชุม ผู้จัดประชุมหรือผู้ร่วมประชุมสำมำรถเรียกดูรำยชื่อและจำนวนผู้ร่วมประชุมได้ จำกตำรำงนัดหมำยในCalendar ของ Microsoft Teams
สำมำรถเรียกดูรำยชื่อและจำนวนผู้ร่วมประชุม เพื่อให้สำมำรถพิจำรณำผู้เข้ำร่วม สื่ออิเล็กทรอนิกส์
https://support.microsoft.com/en-us/office/manage-meetings-ba44d0fd-da3c-4541-a3eb-a868f5e2b137
ได้ตลอดระยะเวลำกำรประชุม
- ระหว่ำงกำรประชุม ผู้จัดประชุมและผู้ร่วมประชุมสำมำรถเรียกดูรำยชื่อ จำนวนผู้ร่วมประชุม และ บทบำทของผู้เข้ำประชุมโดยคลิกไอคอนShow
Participants ในหน้ำต่ำงกำรประชุม
https://support.microsoft.com/en-us/office/raise-your-hand-in-a-teams-meeting-bb2dd8e1-e6bd-43a6-85cf-30822667b372

ข้อกาหนด
3.6 ต้องสำมำรถปรับและยกเลิกสิทธิของผู้ร่วมประชุมได้

แนวปฏิบตั ิ
ระบบควบคุมกำรประชุมควรมีช่องทำงในกำรปรับปรุง และยกเลิกสิทธิของผู้ร่วม
ประชุม ในระหว่ำงกำรประชุม โดยรองรับให้ประธำนหรือผู้ควบคุมกำรประชุม
สำมำรถดำเนินกำรดังนี้เป็นอย่ำงน้อย
(1) งดกำรถ่ำยทอดเสียง หรือทั้งเสียงและภำพ
(2) หยุดกำรส่งข้อมูล

3.7 ต้องสำมำรถจำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุม

ระบบควบคุมกำรประชุมควรมีช่องทำงในกำรเข้ำถึงข้อมูลหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน - ข้อมูลหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุม สำมำรถจัดเก็บในพื้นที่ส่วนกลำง(SharePoint) หรือพื้นที่ส่วนตัว (OneDrive) โดยผู้มีหน้ำที่จัดกำรประชุม
กับกำรประชุมโดยผู้ที่ได้รับอนุญำต และอำจกำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงจำกผู้มี
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สำมำรถกำหนดสิทธิ์ในกำรเข้ำถึงข้อมูลของผู้ร่วมประชุม เช่น กำรตั้ง Password ในกำรเข้ำถึงเอกสำร กำรกำหนดระยะเวลำในกำรเข้ำถึงเอกสำร
หน้ำที่จัดกำรประชุมได้เอง
(Expiration Date) กำรกำหนดสิทธิในกำรจัดกำรเอกสำร (View/Edit) และกำรกำหนดสิทธิกำรแชร์เอกสำรสำหรับบุคคลนอกองค์กร (External Sharing)
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/solutions/best-practices-anonymous-sharing?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/en-us/sharepoint/turn-external-sharing-on-or-off?redirectSourcePath=%252fen-us%252farticle%252fturnexternal-sharing-on-or-off-for-sharepoint-online-6288296a-b6b7-4ea4-b4ed-c297bf833e30

ทั้งนี้หำกเป็นกำรประชุมลับต้องมีกำรเข้ำรหัสลับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุม
เพิ่มเติม

3.8 ต้องสำมำรถแสดงตนด้วยวิธีกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ร่วมประชุมอย่ำงมั่นคง
ปลอดภัย
ทั้งนี้หำกเป็นกำรประชุมลับต้องมีกำรยืนยันตัวตนแบบหลำยปัจจัย

3.9 ต้องสำมำรถตั้งค่ำรหัสผ่ำนที่มั่นคงปลอดภัย
ทั้งนี้หำกเป็นกำรประชุมลับต้องมีกำรตรวจสอบรหัสผ่ำนที่กำหนดให้เป็นไปตำม
นโยบำยที่กำหนดอย่ำงเคร่งครัด
4 การเข้ารหัสลับข้อมูล
4.1 ต้องกำหนดนโยบำยด้ำนกำรเข้ำรหัสลับข้อมูลที่ระบุถึงกำรเข้ำรหัสลับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลบนระบบควบคุมกำรประชุม และข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ระบบควบคุมกำรประชุมควรมีช่องทำงสำหรับกำรแสดงตนด้วยวิธีกำรพิสูจน์และ กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน - มี Azure Active Directory เป็นระบบกำรจัดกำร Identity เพื่อระบุและยืนยันตัวบุคคล รวมถึงให้สิทธิ์กำรเข้ำใช้บริกำรระบบกำรประชุม
ยืนยันตัวตนของผู้ร่วมประชุมแบบปัจจัยเดียว (Single-factor Authentication) สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ผู้เข้ำร่วมประชุมที่ใช้อีเมล์ขององค์กรบนระบบ Microsoft 365 สำมำรถพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลเมื่อเข้ำใช้งำนระบบแบบปัจจัยเดียว (Single-factor
เป็นอย่ำงน้อย เช่น รหัสผ่ำน ฯลฯ
Authentication) ด้วย Username และ Password หรือแบบหลำยปัจจัย (Multi-factor Authentication) เพื่อเพิ่มควำมปลอดภัย โดยรูปแบบวิธีกำร
ยืนยันตัวบุคคลที่รองรับ ได้แก่ Cloud identity, Synchronized identity, และ Federated identity
โดยหำกเป็นกำรจัดประชุมที่มีกำรใช้งำนอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อสถำนที่มำกกว่ำ 1 ที่
- ผู้เข้ำประชุมที่ไม่ได้เป็นผู้ใช้ทำงำนบนระบบ Microsoft 365 ขององค์กร ถือว่ำเป็นผู้เข้ำประชุมจำกภำยนอก (Guest) สำมำรถยืนยันตนโดยให้ผู้ร่วม
ขึ้นไป เช่น Multipoint Control Unit (MCU) ฯลฯ อุปกรณ์ที่ติดตั้งควรมีกำรตั้ง
ประชุมอื่นรับรองกำรแสดงตนก่อนเริ่มประชุม
ค่ำเพื่อจำกัดกำรเข้ำใช้งำนเฉพำะอุปกรณ์ และเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่ำงน้อย
ทั้งนี้ผู้ร่วมประชุมสำมำรถพิสูจน์ยืนยันตัวตนของผู้ร่วมประชุมด้วยกำรรับรองกำร
แสดงตนของผู้ร่วมประชุมด้วยกัน
ระบบควบคุมกำรประชุมควรมีกำรระบุถึงนโยบำยกำรตั้งค่ำรหัสผ่ำนที่มั่นคง
ปลอดภัย เช่น รหัสผ่ำนที่มั่นคงปลอดภัยประกอบไปด้วยตัวอักษร ตัวเลข และ
อักขระพิเศษ ฯลฯ

นโยบำยควรระบุให้ครอบคลุมถึงกำรเข้ำรหัสลับของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประชุมและข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยวิธีกำรที่ได้รับกำรยอมรับตำมมำตรฐำนสำกล
และครอบคลุมกระบวนกำรเข้ำรหัสลับข้อมูลในรูปแบบดังต่อไปนี้เป็นอย่ำงน้อย
ทั้งนี้หำกเป็นกำรประชุมลับต้องกำหนดนโยบำยที่ระบุถึงกำรเข้ำรหัสลับข้อมูลจำกต้น (1) กำรเข้ำรหัสลับของข้อมูลเมื่อมีกำรรับหรือส่งข้อมูลระหว่ำงเครือข่ำย
ทำงถึงปลำยทำง หรือในลักษณะที่ผู้ให้บริกำรไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่รับส่งระหว่ำง (data-in-transit encryption)
กำรประชุมได้
(2) กำรเข้ำรหัสลับของข้อมูลที่จัดเก็บ (data-at-rest encryption)

4.2 ต้องบริหำรจัดกำรกุญแจสำหรับกำรเข้ำรหัสลับข้อมูลอย่ำงมั่นคงปลอดภัย

5 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม
5.1 ต้องมีขั้นตอนปฏิบัติสำหรับกำรเข้ำถึงพื้นที่มั่นคงปลอดภัย (Secure areas)

ความสอดคล้อง
ความสามารถของระบบควบคุมการประชุม
กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน - กำรจัดกำรประชุมออนไลน์กำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบผู้ใช้งำนได้ 3 ประเภท ได้แก่ ผู้ควบคุมกำรประชุม (Organizer) ผู้นำเสนอ (Presenter) และผู้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ร่วมประชุม (Attendee)
ผู้มีหน้ำที่จัดกำรประชุมสำมำรถกำหนดและเปลี่ยนบทบำทหน้ำที่ของผู้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนฟังก์ชันMeetiing Options ในลิ้งค์กำรประชุมหรือจำกหน้ำต่ำง
ประชุม
https://support.microsoft.com/en-us/office/change-participant-settings-for-a-teams-meeting-53261366-dbd5-45f9-aae9-a70e6354f88e
- ในระหว่ำงกำรประชุม ผู้ควบคุมระบบ (Organizer) หรือผู้นำเสนอ (Presenter) สำมำรถปิดไมโครโฟนของผู้เข้ำประชุมโดยกำรใช้ฟังก์ชั่น Mute และ
สำมำรถตัดทั้งสัญญำณเสียงและภำพหรือหยุดส่งข้อมูลให้กับผู้ร่วมประชุมโดยกำรใช้ฟังก์ชั่น Remove Participant
https://support.microsoft.com/en-us/office/roles-in-a-teams-meeting-c16fa7d0-1666-4dde-8686-0a0bfe16e019?ui=en-us&rs=enus&ad=us

ISO 27001

- มีนโยบำยกำรตั้งค่ำรหัสผ่ำนที่มั่นคงปลอดภัยตำมมำตรฐำน ISO 27001
- นโยบำยด้ำนกำรตั้งค่ำรหัสผ่ำนที่มั่นคงและปลอดภัยมีรำยละเอียดเพิ่มเติมใน Password policy recommendations
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/admin/misc/password-policy-recommendations?view=o365-worldwide

กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน - นโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ (Microsoft Security Program Policy) มีกำรกำหนดนโยบำยกำรเข้ำรหัสลับข้อมูล และข้อมูล
สื่ออิเล็กทรอนิกส์,
ส่วนบุคคลตำมมำตรฐำน ISO 27001 ISO 27017 และ ISO 27018
ISO 27001
- มีกำรเข้ำรหัสลับของข้อมูลเมื่อมีกำรรับส่งระหว่ำงเครือข่ำย และของข้อมูลที่จัดเก็บ(encrypt at rest and in transit) โดยวิธีมำตรฐำนสำกล เช่น
Transport Layer Security (TLS) และ Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) ซึ่งครอบคลุมกำรเข้ำรหัสลับของข้อมูลระหว่ำงอุปกรณ์ของ
ผู้ใช้งำนและศูนย์ข้อมูล และระหว่ำงศูนย์ข้อมูลด้วยกัน ข้อมูลองค์กรยังถูกเข้ำรหัสข้อมูล(encrypt at rest) ในศูนย์ข้อมูลไมโครซอฟท์ในลักษณะที่ช่วยให้
องค์กรสำมำรถถอดเนื้อหำเมื่อจำเป็น ซึ่งช่วยให้องค์กรสำมำรถปฏิบัติตำมข้อกำหนดเรื่องควำมปลอดภัยและกำรตรวจสอบข้อมูล(Compliance and
Audit) ได้ รำยละเอียดเพิ่มเติมที่ https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/teams-security-guide#tls-and-mtls-for-teams
- กำรเข้ำรหัสปฏิบัติตำม Federal Information Processing Standard (FIPS) ซึ่งเป็นมำตรฐำนสำหรับกำรแลกเปลี่ยน Encryption Key รำยละเอียด
เพิ่มเติม https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/offering-fips-140-2?view=o365-worldwide

ผู้ให้บริกำรควรกำหนดวิธีกำรบริหำรจัดกำรกุญแจสำหรับกำรเข้ำรหัสลับข้อมูล กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
เพื่อกำรป้องกันกำรเข้ำถึงกุญแจสำหรับเข้ำรหัสลับข้อมูลทั้งแบบระบบรหัสแบบ สื่ออิเล็กทรอนิกส์,
สมมำตร (Symmetric Key Cryptography) และระบบรหัสแบบอสมมำตร
ISO 27001
(Asymmetric Key Cryptography) อย่ำงน้อยกุญแจที่ใช้ในกำรเข้ำรหัสลับข้อมูล
ในแต่ละกำรประชุมควรแตกต่ำงกันและไม่มีกำรใช้ซ้ำ

- Microsoft 365 - Microsoft Teams มีกำรเข้ำรหัสลับของข้อมูลโดยวิธีมำตรฐำนสำกล TLS และ MTLS ซึ่งมีกำรเข้ำรหัสคีย์สำธำรณะ (Public Key)
ระหว่ำงสองปลำยทำง ผู้ใช้งำนระบบจะต้องมีใบรับรอง (Certificate) ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ด้วยคีย์ส่วนตัว (Private Key) ที่สอดคล้องและออกให้กับบริกำร
เพื่อถอดรหัสกำรสื่อสำร
- มีกำรเข้ำรหัสลับข้อมูลตำมมำตรฐำน ISO 27001 ISO 27017 และ ISO 27018

ขั้นตอนสำหรับกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่มั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุม ISO 27001
กำรประชุมควรครอบคลุมกระบวนกำรที่สำคัญ เช่น กำรลงชื่อเข้ำและออกพื้นที่
กำรตรวจสอบควำมผิดปกติของกำรเข้ำพื้นที่ ฯลฯ

- มีขั้นตอนปฏิบัติสำหรับกำรเข้ำถึงพื้นที่มั่นคงปลอดภัยตำมมำตรฐำน ISO 27001

6 ความมั่นคงปลอดภัยสาหรับการดาเนินงาน
6.1 ต้องมีคู่มือกำรใช้งำนของระบบควบคุมกำรประชุม และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องสำมำรถ ผู้ให้บริกำรควรจัดทำเอกสำรของขั้นตอนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมกำร
นำไปปฏิบัติได้
ประชุมอย่ำงชัดเจน รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรเอกสำร เช่น กำรปรับปรุงเอกสำร
กำรจัดเก็บเอกสำร ช่องทำงกำรเข้ำถึงและสิทธิที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน - มีคู่มือกำรใช้งำนเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ เช่น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์,
Admin documentation https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/ และ Video training
ISO 27001
https://support.office.com/en-us/article/Microsoft-Teams-video-training-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7

6.2 ต้องมีขั้นตอนปฏิบัติเรื่องกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของระบบควบคุมกำรประชุม

ขั้นตอนปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรควบคุมกำรเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ISO 27001
ควบคุมกำรประชุมควรครอบคลุมกำรประเมินผลกระทบ กำรมอบหมำยกำร
ปรับปรุง กำรอนุมัติจำกผู้ที่มีอำนำจ กำรวำงแผนสำรอง และกำรทดสอบ เพื่อลด
โอกำสหรือผลกระทบของควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงนั้น และรักษำ
ไว้ซึ่งควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

- มีขั้นตอนปฏิบัติเรื่องกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงตำมมำตรฐำน ISO 27001 และ ISO 27017 (กำรประเมินผลกระทบ กำรมอบหมำยกำรปรับปรุง กำร
อนุมัติจำกผู้ที่มีอำนำจ กำรวำงแผนสำรอง กำรทดสอบ ฯลฯ)

6.3 ต้องมีขั้นตอนปฏิบัติเรื่องกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของระบบควบคุมกำรประชุม

ขั้นตอนปฏิบัติกำรบริหำรขีดควำมสำมำรถของระบบควบคุมกำรประชุมควร
ISO 27001
ครอบคลุมกำรติดตำม ปรับปรุง และคำดกำรณ์ควำมต้องกำรในกำรใช้ทรัพยำกร
ของระบบ เพื่อให้สำมำรถวำงแผนกำรใช้งำนทรัพยำกรให้รองรับกำรใช้งำนได้
อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ

- มีขั้นตอนปฏิบัติเรื่องกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรตำมมำตรฐำน ISO 27001 และ ISO 27017 (กำรติดตำม ปรับปรุง และคำดกำรณ์ควำมต้องกำรในกำร
ใช้ทรัพยำกรของระบบ ฯลฯ)

6.4 ต้องควบคุมสภำพแวดล้อมของกำรพัฒนำ กำรทดสอบ และกำรใช้งำนจริง
ซึ่งแบ่งแยกออกจำกกัน

ผู้ให้บริกำรควรจัดให้มีกำรแยกสภำพแวดล้อมส่วนของกำรพัฒนำ กำรทดสอบ
ISO 27001
และกำรทำงำนจริงของระบบควบคุมกำรประชุม ในแต่ละส่วนออกจำกกัน เพื่อลด
ควำมเสี่ยงของกำรเข้ำถึงหรือกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมโดยไม่ได้รับอนุญำต
และควรกำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลของแต่ละส่วนที่แตกต่ำงกัน

- มีกำรควบคุมสภำพแวดล้อมของกำรพัฒนำ กำรทดสอบ และกำรใช้งำนจริง
ซึ่งแบ่งแยกออกจำกกัน รวมถึงกำรเข้ำถึงข้อมูลของแต่ละส่วนที่แตกต่ำงกัน ตำมมำตรฐำน ISO 27001 และ ISO 27017

6.5 ต้องสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมประเภทมัลแวร์

ผู้ให้บริกำรควรจัดให้มีวิธีกำรตรวจจับ กำรป้องกัน และกำรกู้คืน ที่เกิดขึ้นจำกภัย ISO 27001
คุกคำมโปรแกรมไม่พึงประสงค์ต่อระบบควบคุมกำรประชุม เช่น กำรติดตั้ง
โปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) กำรติดตั้งระบบตรวจจับภัยคุกคำม
(Intrusion Detection System) กำรสำรองข้อมูล ฯลฯ

- มีวิธีกำรตรวจจับ กำรป้องกัน และกำรกู้คืน ที่เกิดขึ้นจำกภัยคุกคำมโปรแกรมไม่พึงประสงค์ ตำมมำตรฐำน ISO 27001

6.6 ต้องมีขั้นตอนปฏิบัติเรื่องกำรสำรองข้อมูลและกำรกู้คืนข้อมูลของระบบควบคุม
กำรประชุม กรณีที่มีข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีกำรกำหนดผู้ดำเนินกำรสำรองข้อมูล และ
กู้คืนข้อมูลส่วนบุคคลด้วย รวมถึงต้องมีกำรประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลำ
ในกำรจัดเก็บข้อมูลที่สำรองให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบอย่ำงเหมำะสม

ขั้นตอนปฏิบัติเรื่องกำรสำรองข้อมูล และกำรกู้คืนข้อมูลของระบบควบคุมกำร
ประชุมควรครอบคลุมรำยกำรบัญชีทะเบียนสินทรัพย์ที่จำเป็นต้องมีกำรสำรอง
ข้อมูล วิธีกำรสำรองข้อมูล พร้อมระบุช่วงเวลำที่ต้องจัดเก็บข้อมูลที่สำรอง รวมถึง
แนวทำงกำรทดสอบกำรกู้คืนอย่ำงเหมำะสม โดยกรณีที่กำรสำรองนั้นมีข้อมูลส่วน
บุคคลอยู่ด้วย ควรมีกำรกำหนดรำยละเอียดผู้เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม เช่น
ผู้ดำเนินกำรสำรองข้อมูล ผู้ทดสอบกำรกู้คืนข้อมูล ฯลฯ

- มีขั้นตอนปฏิบัติเรื่องกำรสำรองข้อมูล และกำรกู้คืนข้อมูล ตำมมำตรฐำน ISO 27001 ISO 27017 และ ISO 27018 ครอบคลุมรำยกำรบัญชีทะเบียน
สินทรัพย์ที่จำเป็นต้องมีกำรสำรองข้อมูล วิธีกำรสำรองข้อมูล ระบุช่วงเวลำที่ต้องจัดเก็บข้อมูลที่สำรอง มีแนวทำงกำรทดสอบกำรกู้คืน
มีกำรกำหนดรำยละเอียดผู้เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม ฯลฯ
- กำรสำรองข้อมูลของผู้ใช้งำน (Custoemr content data) มีด้วยกัน 3 รูปแบบ 1) Full Backups ทุก ๆ 7 วัน และเก็บไว้ 30 วัน
2) Differential Backups ทุกวัน 3) Transaction-Log Backups ทุก ๆ 5 นำที รำยละเอียดเพิ่มเติมใน Report on Controls at Service
Organization Relevant to Security, Availability, Confidentiality, and Processing Integrity (SOC 2)
https://servicetrust.microsoft.com/
- เมื่อผู้ใช้งำนทำกำรลบข้อมูลบันทึกเสียงและภำพกำรประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุม และข้อมูลอื่นที่ผู้ใช้งำนจัดเก็บในMicrosoft 365 ไมโครซอฟท์มี
นโยบำยกำรเก็บข้อมูลเมื่อผู้ใช้งำนลบข้อมูลเอำไว้ 30 วัน (Active Deletion Scenario) รำยละเอียดอ้ำงอิง Data Retention, Deletion, and
Destruction in Office 365 https://docs.microsoft.com/en-us/office365/Enterprise/office-365-data-retention-deletion-and-destruction-overview
- Microsoft 365 - Microsoft Teams จะไม่จัดเก็บ ข้อมูล Attendees Report (จรำจรอิเล็กทรอนิกส์) เอำไว้ ผู้ใช้งำนที่เป็นผู้จัดกำรประชุม (Meeting
Organizer) จะต้อง export ข้อมูลทุกครั้งก่อนปิดกำรประชุม

ทั้งนี้ ระบบควบคุมกำรประชุมควรถูกกำหนดให้มีกำรสำรองข้อมูลบันทึกประเภท
เสียง หรือทั้งเสียงและภำพ ข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่น ข้อมูลกำรแจ้งเหตุขัดข้องระหว่ำงกำรประชุม ฯลฯ อย่ำงน้อยเป็นระยะเวลำ
7 วันนับแต่วันสิ้นสุดกำรประชุมในแต่ละครั้ง และควรประกำศระยะเวลำในกำร
จัดเก็บข้อมูลที่สำรองให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบอย่ำงชัดเจน

กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์,
ISO 27001,
ISO 27701

ข้อกาหนด
6.7 ต้องจัดเก็บข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์ และต้องมีกำรทบทวนอย่ำงเหมำะสม

แนวปฏิบตั ิ
ความสอดคล้อง
ระบบควบคุมกำรประชุมควรถูกตั้งค่ำให้จัดเก็บข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์ที่
กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
เกี่ยวข้องกับกำรใช้งำนของผู้ร่วมประชุม โดยอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลที่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์,
สำมำรถระบุตัวบุคคล หรือชื่อผู้ใช้งำน (Username) วันและเวลำของกำรเข้ำร่วม ISO 27001
ประชุม และเลิกประชุมเทียบเวลำอ้ำงอิงที่เป็นมำตรฐำนสำกล
ผู้ให้บริกำรควรมีกำรกำหนดรอบของกำรทบทวนข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์อย่ำง
น้อย 1 ครั้ง ต่อปี

ความสามารถของระบบควบคุมการประชุม
- ผู้จัดกำรประชุม (Organizer) สำมำรถดำวน์โหลด Attendees Report ซึ่งประกอบไปด้วยชื่อผู้ร่วมประชุม วันและเวลำของกำรเข้ำและออกจำกกำร
ประชุม โดยสำมำรถ export ข้อมูลขณะที่กำรประชุมยัง active อยู่
https:G28//support.microsoft.com/en-us/office/download-attendance-reports-in-teams-ae7cf170-530c-47d3-84c1-3aedac74d310
- Microsoft 365 ตั้งค่ำเทียบเวลำ (clock synchronization) ของระบบกำรประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเทียบเวลำอ้ำงอิงให้ตรงกับ Coordinated
Universal Time (UTC) หรือ Greenwich Mean Time (GMT) ระบบต่ำงๆจะได้รับกำรตั้งค่ำให้เทียบเวลำ Internal Clock กับ Active Directory
Domain Controllers ด้วย Network Time Protocol (NTP) โดยที่ Active Directory Domain Controllers จะเทียบค่ำเวลำมำตรฐำนจำกระบบ
Microsoft Cloud Infrastructure & Operations (MCIO) ซึ่งเป็น Stratum 1 time servers
- มีกำรทบทวนนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ 1 ครั้งต่อปี (ครอบคลุมข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์)

6.8 ต้องมีกำรดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บในข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยอย่ำง
น้อยต้องสำมำรถระบุผู้ที่ดำเนินกำร วันเวลำ และวัตถุประสงค์ในกำรใช้ หรือ
ประมวลผล

ผู้ให้บริกำรควรจัดเก็บข้อมูลกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจรำจร
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลจัดเก็บอยู่ภำยใน โดยครอบคลุมข้อมูล ผู้ที่
ดำเนินกำร วันเวลำ และวัตถุประสงค์ในกำรดำเนินกำรเป็นอย่ำงน้อย

กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน - ผู้จัดกำรประชุม (Organizer) สำมำรถดำวน์โหลด Attendance Report ซึ่งประกอบไปด้วยชื่อผู้ร่วมประชุม วันและเวลำของกำรเข้ำและออกจำกกำร
สื่ออิเล็กทรอนิกส์,
ประชุม
ISO 27701
https://support.microsoft.com/en-us/office/download-attendance-reports-in-teams-ae7cf170-530c-47d3-84c1-3aedac74d310
- ผู้ควบคุมระบบ (Teams Admin) สำมำรถตรวจสอบข้อมูลผู้เข้ำร่วมประชุมในระบบได้เพิ่มเติมจำก Usage Reports ใน Teams Admin Center ของ
ระบบ Office365
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/teams-analytics-and-reports/meeting-attendance-report
- ผู้จัดกำรประชุม (Organizer) กำหนดสิทธิ์ในกำรเข้ำถึง Attandace Report ของผู้ร่วมประชุม เช่น กำรตั้ง Password ในกำรเข้ำถึงเอกสำร และกำร
กำหนดระยะเวลำในกำรเข้ำถึงเอกสำร (Expiration Date)
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/solutions/best-practices-anonymous-sharing?view=o365-worldwide
- มีกำรดูแลข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีกำรระบุผู้ที่ดำเนินกำร วันเวลำ และวัตถุประสงค์ในกำรใช้ หรือประมวลผล ตำมมำตรฐำนISO 27018

6.9 ต้องป้องกันกำรเปลี่ยนแปลง และกำรเข้ำถึงที่ไม่ได้รับอนุญำต ต่อข้อมูลจรำจร
อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ให้บริกำรควรจัดเตรียมวิธีป้องกัน กำรเปลี่ยนแปลง กำรเข้ำถึง และกำรลบ โดย กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
ไม่ได้รับอนุญำตต่อข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กำรจำกัดสิทธิกำรดำเนินกำร สื่ออิเล็กทรอนิกส์,
ในแต่ละฟังก์ชันกำรทำงำน กำรเฝ้ำระวังและแจ้งเตือนกำรเข้ำใช้งำนที่ผิดปกติ
ISO 27001
ฯลฯ

- ผู้มีหน้ำที่จัดกำรประชุม (Organizer) สำมำรถกำหนดสิทธิ์ในกำรเข้ำถึง Attendance Report (ข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุม) ใน
OneDrive และ SharePoint เช่น กำรตั้ง Password ในกำรเข้ำถึงเอกสำร กำรกำหนดระยะเวลำในกำรเข้ำถึงเอกสำร (Expiration Date) กำรกำหนดสิทธิ
ในกำรจัดกำรเอกสำร (View/Edit) และกำรกำหนดสิทธิกำรแชร์เอกสำรสำหรับบุคคลนอกองค์กร (External Sharing)
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/solutions/best-practices-anonymous-sharing?view=o365-worldwide
- สำหรับองค์กรที่มีกำรใช้งำน Azure Information Protection ใน Microsoft 365 จะมีควำมสำมำรถติดตำม ตรวจสอบ และแจ้งเตือนกำรเข้ำใช้งำนที่
ผิดปกติได้
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/information-protection/what-is-information-protection
- มีกำรป้องกันกำรเปลี่ยนแปลง และกำรเข้ำถึงที่ไม่ได้รับอนุญำต ต่อข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์ตำมมำตรฐำนISO 27001 และ ISO 27017

6.10 ต้องจำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บในข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง ผู้ให้บริกำรควรกำหนดวิธีกำรในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บในข้อมูล กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
กำหนดระยะเวลำในกำรลบหรือเปลี่ยนรูปข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บให้ไม่สำมำรถระบุ จรำจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยครอบคลุมกำรบันทึกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรเข้ำถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์,
ตัวบุคคลได้ โดยต้องมีกำรประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลำในกำรจัดเก็บ
ข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ
ISO 27701
ข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบอย่ำงเหมำะสม
ผู้ให้บริกำรควรกำหนดระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใน
ระบบควบคุมกำรประชุม และแจ้งเงื่อนไขดังกล่ำวให้ผู้มีหน้ำที่จัดกำรประชุม หรือ
ผู้ร่วมประชุมทรำบผ่ำนช่องทำงที่มีควำมน่ำเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์ทำงกำรของผู้
ให้บริกำร ฯลฯ พร้อมกำหนดวิธีกำรลบ หรือกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อมูลส่วน
บุคคลที่จัดเก็บให้ไม่สำมำรถระบุตัวบุคคลได้ร่วมด้วย

- ผู้มีหน้ำที่จัดกำรประชุม (Organizer) สำมำรถกำหนดสิทธิ์ในกำรเข้ำถึง Attendance Report (ข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุม) ใน
OneDrive และ SharePoint เช่น กำรตั้ง Password ในกำรเข้ำถึงเอกสำร กำรกำหนดระยะเวลำในกำรเข้ำถึงเอกสำร (Expiration Date)
- ผู้ดูแลระบบสำมำรถใช้ฟังก์ชั่น Retention Policy ใน Microsoft 365 ในกำรกำหนดนโยบำย และระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกำร
ทำลำย (Retain and Delete) ใน SharePoint และ OneDrive สำหรับแพลน Microsoft 365 E5/A5/E3/A3, Office 365 E5/A5/E3/A3, และ
SharePoint Plan 2
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/retention-policies?view=o365-worldwide
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/servicedescriptions/microsoft-365-service-descriptions/microsoft-365-tenantlevel-services
-licensing-guidance/microsoft-365-security-compliance-licensing-guidance#information-governance
- มีวิธีกำรในกำรเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บในข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยครอบคลุมกำรบันทึกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ตำมมำตรฐำนISO 27018
- ไมโครซอฟท์ประกำศนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่ำนเว็บไซต์ "Microsoft Privacy Statement"

6.11 ต้องมีกำรจัดเก็บข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์จำกกำรใช้งำนของผู้ควบคุมระบบและผู้
ให้บริกำร รวมถึงมีกำรทบทวนอย่ำงเหมำะสม โดยต้องมีกำรประกำศหรือแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ

- มีกำรจัดเก็บข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์จำกกำรใช้งำนของผู้ควบคุมระบบและผู้ให้บริกำร(Audit Log) ตำมมำตรฐำน ISO 27001 ISO 27017 และ ISO
27018
- ผู้จัดกำรประชุม (Organizer) สำมำรถดำวน์โหลด Attendance Report ซึ่งประกอบไปด้วยชื่อผู้ร่วมประชุม วันและเวลำของกำรเข้ำและออกจำกกำร
ประชุม
- มีกำรจัดเก็บ Audit Log ครอบคลุมกิจกรรมเช่น Microsoft Teams activities, Folder activities, User administration activities, Application
administration activities เป็นต้น รวมถึงบันทึกกำรเข้ำออกระบบ บันทึกกำรพยำยำมเข้ำสู่ระบบ บันทึกปัญหำหรือควำมผิดพลำดต่ำง ๆ โดยผู้ดูแลระบบ
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล Audit Log ได้จำกเครื่องมือของ Admin สำหรับ service ต่ำงๆภำยใต้ Microsoft 365 รำยละเอียดเพิ่มเติมที่
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/search-the-audit-log-in-security-and-compliance?view=
o365-worldwide#audited-activities และ https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/reports-monitoring/concept-sign-ins
- ผู้ดูแลระบบสำมำรถใช้ฟังก์ชั่น Retention Policy ใน Office 365 ในกำรกำหนดนโยบำย และระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกำรทำลำย
(Retain and Delete) ใน SharePoint และ OneDrive สำหรับแพลน Microsoft 365 E5/A5/E3/A3, Office 365 E5/A5/E3/A3, และ SharePoint
Plan 2
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/retention-policies?view=o365-worldwide
ิ- มีกำรทบทวนนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ 1 ครั้งต่อปี (ครอบคลุมข้อมูล Audit Log)
- ไมโครซอฟท์ประกำศนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่ำนเว็บไซต์ "Microsoft Privacy Statement"

ผู้ให้บริกำรควรจัดเก็บข้อมูลกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจรำจร
กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้งำนของผู้ควบคุมระบบ และควรประกำศ หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์,
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลำในกำรจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ
ISO 27001
ผ่ำนช่องทำงที่มีควำมน่ำเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์ทำงกำรของผู้ให้บริกำร ฯลฯ โดย
ครอบคลุมกิจกรรมดังต่อไปนี้เป็นอย่ำงน้อย
(1) บันทึกกำรทำงำนของระบบ (system logs)
(2) บันทึกกำรเข้ำออกระบบ (login-logout logs)
(3) บันทึกกำรพยำยำมเข้ำสู่ระบบ (login attempts logs)
(4) บันทึกปัญหำหรือควำมผิดพลำดต่ำง ๆ (fault logs)
ผู้ให้บริกำรควรมีกำรกำหนดช่วงเวลำของกำรทบทวนข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์
อย่ำงเหมำะสม

6.12 ต้องสำมำรถตั้งค่ำ Clock synchronization ของระบบควบคุมกำรประชุมให้ตรงกับ ระบบควบคุมกำรประชุมควรถูกตั้งค่ำเทียบเวลำ (clock synchronization) ให้ ISO 27001
แหล่งเทียบเวลำอ้ำงอิงที่เป็นมำตรฐำนสำกล และเป็นแหล่งเทียบเวลำในระดับ
ตรงกับแหล่งเทียบเวลำอ้ำงอิงที่เป็นมำตรฐำนสำกล เช่น สถำบันมำตรวิทยำ
(stratum) เดียวกันทั้งระบบควบคุมกำรประชุม
แห่งชำติ ฯลฯ รวมถึงควรเป็นแหล่งเทียบเวลำในระดับ (stratum) เดียวกันทั้ง
ระบบควบคุมกำรประชุม เช่น ตั้งค่ำกำรใช้งำนระดับ stratum-1 ให้เหมือนกันทั้ง
ระบบควบคุมกำรประชุม

- ตั้งค่ำ Clock synchronization ของระบบควบคุมกำรประชุมให้ตรงกับแหล่งเทียบเวลำอ้ำงอิงที่เป็นมำตรฐำนสำกล ตำมมำตรฐำน ISO 27001 และ ISO
27017
- Microsoft 365 ตั้งค่ำเทียบเวลำ (clock synchronization) ของระบบกำรประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเทียบเวลำอ้ำงอิงให้ตรงกับ Coordinated
Universal Time (UTC) หรือ Greenwich Mean Time (GMT) ระบบต่ำงๆจะได้รับกำรตั้งค่ำให้เทียบเวลำ Internal Clock กับ Active Directory
Domain Controllers ด้วย Network Time Protocol (NTP) โดยที่ Active Directory Domain Controllers จะเทียบค่ำเวลำมำตรฐำนจำกระบบ
Microsoft Cloud Infrastructure & Operations (MCIO) ซึ่งเป็น Stratum 1 time servers

6.13 ต้องจัดกำรช่องโหว่ทำงเทคนิคของระบบควบคุมกำรประชุม โดยต้องได้รับกำรแก้ไข
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

- มีมำตรกำรจัดกำรช่องโหว่ทำงเทคนิคของระบบ และมำตรกำรกำรแก้ไข รวมถึงมีกำรตรวจสอบช่องโหว่ทำงเทคนิค(vulnerability scans) ทุกวัน ตำม
มำตรฐำน ISO 27001 และ ISO 27017
- ผู้ใช้งำนสำมำรถแจ้งช่องโหว่ด้ำนควำมปลอดภัยได้ที่เว็บไซต์ Microsoft Security Response Center
https://www.microsoft.com/en-us/msrc?rtc=1
- ช่องทำงในกำรรับข้อมูลเหตุกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยคือเข้ำถึงกำรแจ้งเตือนโดยผู้ดูแลระบบผ่ำนService Health ใน Microsoft 365 Admin
Center หรือติดตำมข้อมูลได้จำกเว็บไซต์ Release notes for Microsoft 365 Apps Security Updates
https://docs.microsoft.com/en-us/officeupdates/microsoft365-apps-security-updates

ผู้ให้บริกำรควรกำหนดช่องทำงในกำรรับแจ้งช่องโหว่ และดำเนินกิจกรรมกำร
ประเมินผลกระทบ กำรจัดกำรช่องโหว่ เมื่อมีผู้แจ้งเหตุอย่ำงทันท่วงที พร้อม
เผยแพร่รำยละเอียดของช่องโหว่ให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ

ISO 27001

ผู้ให้บริกำรควรมีกำรตรวจสอบช่องโหว่ทำงเทคนิคของระบบควบคุมกำรประชุม
อย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อปี หรือเมื่อระบบควบคุมกำรประชุมมีกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
เพื่อให้แน่ใจว่ำระบบควบคุมกำรประชุมไม่มีควำมเสี่ยงรุนแรงที่อำจส่งผลต่อกำร
ให้บริกำร หรือกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล
6.14 ต้องทบทวนควำมสอดคล้องด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบควบคุมกำร ผู้ให้บริกำรควรจัดให้มีกำรทบทวนควำมสอดคล้องด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคง
ISO 27001
ประชุมอย่ำงเหมำะสม
ปลอดภัยของระบบควบคุมกำรประชุม เช่น กำรตรวจประเมินภำยใน (internal
audit) อย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อปี ฯลฯ
7 ความมั่นคงปลอดภัยสาหรับการสื่อสารข้อมูล
7.1 ต้องบริหำรจัดกำรเครือข่ำยอย่ำงมั่นคงปลอดภัย
ผู้ให้บริกำรควรจัดให้มีกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย โดยครอบคลุมมำตรกำร
ISO 27001
ดังต่อไปนี้เป็นอย่ำงน้อย
(1) กำรป้องกันกำรเข้ำถึงเครือข่ำยโดยไม่ได้รับอนุญำต
(2) กำรป้องกันกำรดักรับข้อมูล
(3) กำรรักษำควำมถูกต้องของข้อมูลที่รับส่งบนเครือข่ำย
(4) กำรบริหำรจัดกำรบัญชีผู้ใช้งำนที่สำมำรถใช้ระบบสำรสนเทศระยะไกล
(5) กำรป้องกันกำรเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ำยภำยนอก เช่น กำหนดให้ติดตั้งไฟร์
วอลล์ และติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์ ฯลฯ
7.2 ต้องกำหนดนโยบำยด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ำย และขั้นตอน
นโยบำยและขั้นตอนปฏิบัตคิ วรครอบคลุมเรื่องกำรเข้ำรหัสลับข้อมูลระหว่ำง
ปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันกำรถ่ำยโอนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมกำร
โอนย้ำยข้อควำม และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมเป็นอย่ำงน้อย
ประชุม โดยกรณีที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องต้องมีมำตรกำรในกำรติดตำมกำรปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับสิ่งที่กำหนดไว้
ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูลบนเครือข่ำยควรกำหนด
วิธีกำรและช่องทำงกำรดำเนินกำรอย่ำงชัดเจน โดยอำจเชื่อมโยงแผนภำพ
ทั้งนี้หำกเป็นกำรประชุมลับต้องกำหนดนโยบำยที่ระบุถึงกำรเข้ำรหัสลับข้อมูลจำกต้น เครือข่ำย เพื่อให้แน่ใจว่ำครอบคลุมกำรดำเนินกำรของระบบควบคุมกำรประชุม
ทำงถึงปลำยทำง หรือในลักษณะที่ผู้ให้บริกำรไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่รับส่งระหว่ำง รวมถึงกรณีที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่รับส่งอยู่บนเครือข่ำยควรมีกำรบันทึกกิจกรรม
กำรประชุมได้
กำรดำเนินกำร พร้อมผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน

ISO 27001

- มีกำรทบทวนควำมสอดคล้องด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบ ตำมมำตรฐำน ISO 27001
- มีกำรทบทวนนโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ 1 ครั้งต่อปี

- มีกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยอย่ำงมั่นคงปลอดภัย ตำมมำตรฐำน ISO 27001 และ ISO 27017 โดยมำตรกำรครอบคลุมกำรป้องกันกำรเข้ำถึงเครือข่ำย
โดยไม่ได้รับอนุญำต กำรป้องกันกำรดักรับข้อมูล กำรรักษำควำมถูกต้องของข้อมูลที่รับส่งบนเครือข่ำย กำรบริหำรจัดกำรบัญชีผู้ใช้งำนที่สำมำรถใช้ระบบ
สำรสนเทศระยะไกล กำรป้องกันกำรเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ำยภำยนอก

- มีนโยบำยด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ำย และขั้นตอนปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันกำรถ่ำยโอนข้อมูล ครอบคลุมเรื่องกำรเข้ำรหัสลับ
ข้อมูลระหว่ำงโอนย้ำยข้อมูล ตำมมำตรฐำน ISO 27001 และ ISO 27017
- มีนโยบำยเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีกำรบันทึกกิจกรรมกำรดำเนินกำร พร้อมผู้รับผิดชอบตำมมำตรฐำนISO 27018

ข้อกาหนด
แนวปฏิบตั ิ
8 การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย
8.1 ต้องมีขั้นตอนปฏิบัติเรื่องกำรรับมือเหตุกำรณ์ด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของ ผู้ให้บริกำรควรจัดทำขั้นตอนกำรปฏิบัติเรื่องกำรรับมือเหตุกำรณ์ด้ำนกำรรักษำ
ระบบควบคุมกำรประชุม โดยหำกพบว่ำมีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ต้องมีมำตรกำรใน ควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบควบคุมกำรประชุมที่ครอบคลุมกระบวนกำร
กำรจัดกำรอย่ำงมั่นคงปลอดภัย
ดังต่อไปนี้
เป็นอย่ำงน้อย
(1) กำรรับแจ้งและยืนยันเหตุฯ
(2) กำรจำแนกเหตุฯ และประเมินผลกระทบ
(3) กำรตอบสนองต่อเหตุฯ
(4) กำรจัดเก็บพยำนหลักฐำน

ความสอดคล้อง
ISO 27001,
ISO 27701

ความสามารถของระบบควบคุมการประชุม
- มีขั้นตอนปฏิบัติเรื่องกำรรับมือเหตุกำรณ์ด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย ตำมมำตรฐำน ISO 27001 ISO 27017 และ ISO 27018
- มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรเหตุกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยตำม National Institute of Standards and Technology(NIST) Special
Publication (SP) 800-61 มีรำยละเอียดใน Security Incident Management in Microsoft Office 365
https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=54302
- กรณีที่มีเหตุกำรณ์ด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย หรือข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ไมโครซอฟท์จะแจ้งผู้ดูแลระบบทันที ตำมข้อตกลงในServices Data
Protection Addendum หัวข้อ "Security Incident Notification"

ในกรณีที่มีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ผู้ให้บริกำรควรมีกำรระบุเพิ่มเติมถึงควำม
รับผิดชอบในแต่ละกระบวนกำร ข้อมูลที่รั่วไหล กำรรำยงำนเหตุฯ ไปยังผู้เกี่ยวข้อง
เป็นอย่ำงน้อย
8.2 ต้องมีกำรรับแจ้งเหตุและรำยงำนด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบ
ควบคุมกำรประชุม รวมถึงควำมขัดข้องที่ส่งผลกระทบต่อกำรประชุม

ผู้ให้บริกำรควรจัดให้มีช่องทำงกำรรับแจ้งเหตุและรำยงำนด้ำนกำรรักษำควำม
กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
มั่นคงปลอดภัยของระบบควบคุมกำรประชุม รวมถึงควำมขัดข้องที่ส่งผลกระทบ สื่ออิเล็กทรอนิกส์,
ต่อกำรประชุม โดยข้อมูลที่แจ้งควรคลอบคลุมรำยละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่ำงน้อย ISO 27001
(1) รำยละเอียดผู้แจ้งเหตุฯ
(2) วันเวลำที่พบเหตุฯ
(3) รำยละเอียดของเหตุฯ

8.3 ต้องมีมำตรกำรสำหรับกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย ผู้ให้บริกำรควรกำหนดวิธีกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคง
ที่อำจส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมกำรประชุม โดยกรณีที่มีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ปลอดภัยที่อำจส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมกำรประชุม โดยพิจำรณำถึง
ต้องมีกำรสื่อสำรกับเจ้ำของข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง
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

ISO 27001

- ผู้ใช้งำนแจ้งเหตุและรำยงำนด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย รวมถึงควำมขัดข้องที่ส่งผลกระทบต่อกำรใช้งำนได้ที่เว็บไซต์
- Microsoft Security Response Center https://www.microsoft.com/en-us/msrc?rtc=1
- Submit service request https://docs.microsoft.com/en-us/office365/servicedescriptions/office-365-platform-servicedescription/support

- มีขั้นตอนปฏิบัติเรื่องกำรรับมือเหตุกำรณ์ด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย ตำมมำตรฐำน ISO 27001 ISO 27017 และ ISO 27018
- มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรเหตุกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยตำม National Institute of Standards and Technology(NIST) Special
Publication (SP) 800-61 มีรำยละเอียดใน Security Incident Management in Microsoft Office 365
https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=54302
- กรณีที่มีเหตุกำรณ์ด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย หรือข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ไมโครซอฟท์จะแจ้งผู้ดูแลระบบทันที ตำมข้อตกลงในServices Data
Protection Addendum หัวข้อ "Security Incident Notification"

ในกรณีที่มีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ผู้ให้บริกำรควรมีกำรดำเนินกำรเพิ่มเติมอย่ำง
น้อยในกระบวนกำรกำรสื่อสำรไปยังเจ้ำของข้อมูล และผู้เกี่ยวข้อง
8.4 ต้องมีขั้นตอนปฏิบัติเรื่องกำรรวบรวม และจัดเก็บหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์
ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยอย่ำงชัดเจน

9 การควบคุมการเข้าถึง
9.1 ต้องมีแผนบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องของกำรให้บริกำรระบบควบคุมกำรประชุม
ภำยใต้สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน

ผู้ให้บริกำรควรจัดทำขั้นตอนปฏิบัติเรื่องกำรรวบรวม และจัดเก็บหลักฐำนที่
เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย

กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน - มีขั้นตอนปฏิบัติเรื่องกำรรวบรวม และจัดเก็บหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย ตำมมำตรฐำนISO 27001 และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์,
ISO 27017
ISO 27001
- มีขั้นตอนปฏิบัติเรื่องกำรรวบรวม และจัดเก็บหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย รำยละเอียดในเอกสำรSecurity Incident
ผู้ให้บริกำรควรรวบรวมบันทึกกิจกรรมที่ดำเนินกำร พร้อมระบุวันเวลำ และวิธีกำร
Management in Microsoft Office 365 https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=54302
จัดเก็บอย่ำงชัดเจน
ผู้ให้บริกำรควรจัดทำแผนบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องของกำรให้บริกำรระบบ
กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
ควบคุมกำรประชุม ภำยใต้สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เช่น เกิดเหตุภัยพิบัติ เกิดจำกโจมตี สื่ออิเล็กทรอนิกส์,
ทำงไซเบอร์ ฯลฯ และแผนฯ ควรครอบคลุมรำยละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่ำงน้อย ISO 27001
(1) ผู้เกี่ยวข้อง
(2) ขั้นตอนกำรรับมือ และกู้คืนเหตุฯ
(3) กำหนดกำรทดสอบแผนฯ

- มีแผนบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องของกำรให้บริกำรระบบควบคุมกำรประชุม ภำยใต้สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ตำมมำตรฐำนISO 27001 ISO 27017 และ ISO
22301:2012 Business Continuity Management Standard
- แผนบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องของกำรให้บริกำรมีรำยละเอียดใน Microsoft Enterprise Business Continuity Management Program
https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE4qTVh

9.2 ต้องมีกำรซ้อมแผนบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องของกำรให้บริกำรระบบควบคุมกำร
ประชุมอย่ำงเหมำะสม

ผู้ให้บริกำรควรจัดให้มีกำรซ้อมและปรับปรุงแผนบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องของ กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน - มีกำรซ้อมและปรับปรุงแผนบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องของกำรให้บริกำร 1 ครั้งต่อปี มีรำยละเอียดใน Microsoft Enterprise Business Continuity
กำรให้บริกำรระบบควบคุมกำรประชุม อย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อให้มั่นใจว่ำแผน สื่ออิเล็กทรอนิกส์,
Management Program
ดังกล่ำวมีควำมครอบคลุมกำรรับมือควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับระบบควบคุมกำร ISO 27001
ประชุมอย่ำงมีประสิทธิภำพ

9.3 ต้องมีระบบสำรองที่พร้อมให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องและเพียงพอต่อกำรให้บริกำร

ระบบสำรองของระบบควบคุมกำรประชุมควรทำงำนทดแทนระบบหลักได้อย่ำง กระบวนกำรจัดกำรประชุมผ่ำน
ปกติ และเพียงพอต่อกำรใช้งำนตำมที่มีกำรประเมินควำมพร้อมของทรัพยำกรที่ใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์,
ISO 27001
ผู้ให้บริกำรควรจัดให้มีกำรทดสอบระบบสำรองเป็นประจำอย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อปี
ตำมขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนดขึ้น

- Microsoft 365 เป็น cloud service ที่มีกำรออกแบบให้สำมำรถบริกำรได้ต่อเนื่อง ผู้ใช้งำนสำมำรถใช้งำนได้ตลอดเวลำ โดยมี Data Center
Replication solution เพื่อกำร replicare ข้อมูลของระบบ Microsoft 365 ไปสู่ระบบสำรอง เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์กำรสร้ำง redundancy, high
availability, และ disaster recovery ขอบเขตกำรทำ Data Replication เกิดขึ้นภำยใน datacenter และระหว่ำง datacenter ทั่วโลก ข้อมูลจำก
primary server จะถูก replicate ไปยัง server อื่นๆ อีก 3 ชุด หลักกำรโดยรวมคือมีกำรทำ data replication จำก primary server ไปยัง secondary
server ใน datacenter เดียวกัน และมี data replication ต่อไปยัง datacenter ในพื้นที่อื่นๆแบบ real-time รำยละเอียดเพิ่มเติมที่ Data Resiliency
in Office 365 - https://docs.microsoft.com/en-us/office365/Enterprise/office-365-data-resiliency-overview และ Service health and
continuity https://docs.microsoft.com/en-us/office365/servicedescriptions/office-365-platform-service-description/service-health-and-continuity
?redirectedfrom=MSDN
- มีกำรซ้อมและปรับปรุงแผนบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องของกำรให้บริกำร 1 ครั้งต่อปี มีรำยละเอียดใน Microsoft Enterprise Business Continuity
Manent Program

ผู้ให้บริกำรควรกำหนดวิธีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ที่ประกอบด้วย หัวข้อ
ISO 27001
อย่ำงน้อยดังนี้
(1) วัตถุประสงค์ บทบำทและหน้ำที่
(2) ขอบเขตของวิธีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
(3) ขั้นตอนกำรประเมินควำมเสี่ยง
(4) กำรประเมินผลกระทบ และโอกำสที่จะเกิดขึ้น รวมถึง ผลกระทบที่อำจส่งผล
ต่อกำรให้บริกำร

- มีนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำน ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018
- จัดให้มี The Enterprise Risk Management Office (EMRO) เพื่อบริหำรจัดกำรขบวนกำรประเมินควำมเสี่ยง มีกำรพิจำรณำผลกำรประเมินปีละ 2 ครั้ง
และมีกำรรำยงำนรำยกำรควำมเสี่ยงสูงกว่ำเกณฑ์ที่กำหนดให้แก่กรรมกำรกำกับ (Board of Directors) รำยละเอียดเพิ่มเติมใน Report on Controls at
Service Organization Relevant to Security, Availability, Confidentiality, and Processing Integrity (SOC 2)
https://servicetrust.microsoft.com/

10 การบริการจัดการความเสี่ยงสาหรับผู้ให้บริการ
10.1 ต้องกำหนดวิธีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำนสำกล หรือตำมควำม
เหมำะสม

หมำยเหตุ : ผู้ให้บริกำรอำจนำวิธีกำรบริหำรจัดกำร ควำมเสี่ยงตำม
มำตรฐำนสำกลมำประยุกต์ใช้ เช่น มำตรฐำน ISO 31000 หรือมำตรฐำน ISO/IEC
27005 ฯลฯ
10.2 ต้องทบทวนวิธีกำรบริหำร จัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม่ำเสมอ

ผู้ให้บริกำรควรกำหนดระยะเวลำทบทวนวิธีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง และ
วิธีกำรประเมินควำมเสี่ยงพร้อมดำเนินกำรทบทวนตำมระยะเวลำที่กำหนด หรือ
เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น กำรอัปเดตกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ด้ำนสำรสนเทศของระบบควบคุมกำรประชุม กำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยหรือ
มำตรฐำน ฯลฯ

ISO 27001

ขอรับรองว่ำข้อควำมที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้อง เป็นควำมจริงทุกประกำร และสอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของระบบควบคุมกำรประชุม พ.ศ. 2563

- กำหนดนโยบำยให้มีกำรทบทวนวิธีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง และวิธีกำรประเมินควำมเสี่ยงปีละ1 ครั้ง หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รำยละเอียด
เพิ่มเติมใน Report on Controls at Service Organization Relevant to Security, Availability, Confidentiality, and Processing
Integrity (SOC 2) https://servicetrust.microsoft.com/

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

Microsoft 365 - Microsoft Teams
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด
02-257-4999
24 กรกฎาคม 2563
่
การประชุมทัวไป

การประชุมลับ

การประชุมลับ (ภาคร ัฐ)

่ ๆ โปรดระบุ
ISO/IEC 27701
ISO/IEC 27001
อืน
ISO 27017, ISO 27018, ISO22301
ตรวจประเมินเพื่อการรับรอง Microsoft 365 - Microsoft Teams และ service อื่นๆที่เกียวข้องกับการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
* ไม่รวมระบบควบคุมการประชุมสาหรับการประชุมที่มีชั้นความลับของหน่วยงานรัฐ
หมายเหตุ : สพธอ ไม่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอที่กาลังพิจารณา เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflicts of Interest)
ข้อกาหนด
แนวปฏิบัติ
ความสอดคล้อง
ความสามารถของระบบควบคุมการประชุม
2 การบริหารจัดการสินทรัพย์
2.1 ต้องมีบัญชีทะเบียนสินทรัพย์ที่แสดงให้เห็นสินทรัพย์ที่ใช้ในการบันทึกหรือประมวลผล ในกรณีที่ระบบควบคุมการประชุมนั้นให้บริการรองรับการประชุมเรื่องที่มีชั้น
กระบวนการจัดการประชุม - มีบัญชีทะเบียนสินทรัพย์ที่แสดงให้เห็นสินทรัพย์ที่ใช้ในการบันทึก หรือประมวลผลข้อมูลทั้งหมดของระบบควบคุมการประชุม ตามมาตรฐานISO
ข้อมูลทั้งหมดของระบบควบคุมการประชุม โดยครอบคลุมทั้งสินทรัพย์ทางกายภาพ ความลับของหน่วยงานของรัฐ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
27001 และ ISO 27017
เครือข่าย โปรแกรมประยุกต์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ผู้ให้บริการควรมีเอกสารรับรอง หรือประกาศอย่างเป็นทางการ เพื่อรับรองว่า
ทั้งนี้ หากเป็นการให้บริการรองรับการประชุมเรื่องที่มีชั้นความลับของหน่วยงานของ สินทรัพย์ที่ใช้ในการบันทึกหรือประมวลผลข้อมูลทั้งหมดของระบบควบคุมการ
รัฐ ต้องมีบัญชีทะเบียนสินทรัพย์ที่ใช้ในการบันทึกหรือประมวลผลข้อมูลอยู่ใน
ประชุมติดตั้งและให้บริการอยู่ในราชอาณาจักร และไม่จัดเก็บข้อมูลหรือ
ราชอาณาจักรทั้งหมด และต้องมีเอกสารรับรองหรือประกาศอย่างเป็นทางการ
หลักฐานส่วนหนึ่งส่วนใดไว้นอกราชอาณาจักร

3 การควบคุมการเข้าถึง
3.1 ต้องสามารถจากัดการเข้าถึงข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
ทั้งนี้หากเป็นการประชุมลับต้องมีการเข้ารหัสลับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
เพิ่มเติม
3.2 ต้องสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ร่วมประชุมอย่างมั่นคงปลอดภัย
ทั้งนี้หากเป็นการประชุมลับต้องมีการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย

3.3 ต้องสามารถตั้งค่ารหัสผ่านที่มั่นคงปลอดภัย
ทั้งนี้หากเป็นการประชุมลับต้องมีการตรวจสอบรหัสผ่านที่กาหนดให้เป็นไปตาม
นโยบายที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
4 การเข้ารหัสลับข้อมูล
4.1 ต้องกาหนดนโยบายด้านการเข้ารหัสลับข้อมูลที่ระบุถึงการเข้ารหัสลับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลบนระบบควบคุมการประชุม และข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ระบบควบคุมการประชุมควรมีวธิ กี ารเข้ารหัสลับข้อมูล หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กระบวนการจัดการประชุม
กับการประชุมเป็นอย่างน้อย
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- มีการเข้ารหัสลับของข้อมูลโดยวิธมี าตรฐานสากล TLS และ MTLS ซึ่งมีการเข้ารหัสคีย์สาธารณะ (Public Key) ระหว่างสองปลายทาง ผู้ใช้งาน
ระบบจะต้องมีใบรับรอง (Certificate) ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ด้วยคีย์ส่วนตัว (Private Key) ที่สอดคล้องและออกให้กับบริการเพื่อถอดรหัสการ
สื่อสาร

ระบบควบคุมการประชุมควรมีช่องทางพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ร่วมประชุม
อย่างมั่นคงปลอดภัย ด้วยวิธกี ารยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (Multi-factor
Authentication) เป็นอย่างน้อย เช่น รหัสผ่านและ One-time Password
(OTP) ในการเข้าร่วมประชุม ฯลฯ

- มี Azure Active Directory เป็นระบบการจัดการ Identity เพื่อระบุและยืนยันตัวบุคคล รวมถึงให้สิทธิ์การเข้าใช้บริการระบบการประชุม
- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลเแบบหลายปัจจัย (Multi-factor Authentication) เช่น รหัสผ่านและ One-time Password
(OTP) รหัส SMS Vertification code จากแอพลิเคชั่น Microsoft Authenticator โดยใช้วธิ กี ารยืนยันตัวตนด้วยวิธี Modern Authentication

ระบบควบคุมการประชุมควรมีความสามารถในการตรวจสอบ และป้องกันการ กระบวนการจัดการประชุม
ตั้งรหัสผ่านที่ไม่มั่นคงปลอดภัยของผู้ร่วมประชุมตามนโยบายการตั้งค่ารหัสผ่าน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่กาหนด

นโยบายควรระบุให้ครอบคลุมว่าผู้ให้บริการไม่สามารถเรียกดูข้อมูลในระหว่าง
ทางของการรับส่งข้อมูล โดยอาจเปรียบเทียบการใช้งานในลักษณะ End-to-End
Encryption (E2EE) ได้ และควรระบุขอบเขต ข้อยกเว้นในความสามารถที่
ทั้งนี้หากเป็นการประชุมลับต้องกาหนดนโยบายที่ระบุถึงการเข้ารหัสลับข้อมูลจากต้น เกี่ยวข้องให้ชัดเจน
ทางถึงปลายทาง หรือในลักษณะที่ผู้ให้บริการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่รับส่งระหว่าง
การประชุมได้

7 ความมั่นคงปลอดภัยสาหรับการสื่อสารข้อมูล
7.1 ต้องกาหนดนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย และขั้นตอน
ปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันการถ่ายโอนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมการ
ประชุม โดยกรณีที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้อง ต้องมีมาตรการในการติดตามการ
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับสิ่งที่กาหนดไว้

กระบวนการจัดการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กระบวนการจัดการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์,
ISO 27001,
ISO 27701

ทั้งนี้ หากเป็นการประชุมลับ ต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาช่องโหว่ทางเทคนิคในระดับ
รุนแรง (อ้างอิงตามข้อมูล CVSS ที่ severity ระดับ high ขึ้นไป) ให้ครบทุกรายการ
ก่อนให้บริการ

- นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Microsoft Security Program Policy) มีการกาหนดนโยบายการเข้ารหัสลับข้อมูล
และข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐาน ISO 27001 ISO 27017 และ ISO 27018
- มีการเข้ารหัสลับของข้อมูลเมื่อมีการรับส่งระหว่างเครือข่าย และของข้อมูลที่จัดเก็บ (encrypt at rest and in transit) โดยวิธมี าตรฐานสากล
เช่น Transport Layer Security (TLS) และ Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) ซึ่งครอบคลุมการเข้ารหัสลับของข้อมูลระหว่าง
อุปกรณ์ของผู้ใช้งานและศูนย์ข้อมูล และระหว่างศูนย์ข้อมูลด้วยกัน ข้อมูลองค์กรยังถูกเข้ารหัสข้อมูล(encrypt at rest) ในศูนย์ข้อมูล
ไมโครซอฟท์ในลักษณะที่ช่วยให้องค์กรสามารถถอดเนื้อหาเมื่อจาเป็น ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดเรื่องความปลอดภัยและการ
ตรวจสอบข้อมูล (Compliance and Audit) ได้
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/offering-fips-140-2?view=o365-worldwide
- การเข้ารหัสปฏิบัติตาม Federal Information Processing Standard (FIPS) ซึ่งเป็นมาตรฐานสาหรับการแลกเปลี่ยน Encryption Key
รายละเอียดเพิ่มเติม https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/offering-fips-140-2?view=o365-worldwide
- ไมโครซอฟท์มีการระบุอย่างชัดเจนเรื่องความเป็นเจ้าของข้อมูลของผู้ใช้งานบริการ Cloud ของไมโครซอฟท์ใน Microsoft Online Services
Data Protection Addendum ว่าข้อมูลเป็นของผู้ใช้งาน ไมโครซอฟท์ไม่มีสิทธิใดๆในข้อมูลของผู้ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่ผู้ใช้งานให้การ
อนุญาต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Microsoft Online Services Data Protection Addendum หัวข้อ Nature of Data Processing;
Ownership และไมโครซอฟท์ได้ประกาศนโยบายดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ Data Management at Microsoft
https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/privacy/data-management

นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติควรระบุให้ครอบคลุมว่าผู้ให้บริการไม่สามารถเรียกดู ISO 27001,
ข้อมูลในระหว่างทางของการรับส่งข้อมูล โดยอาจเปรียบเทียบการใช้งานใน
ISO 27701
ลักษณะ End-to-End Encryption (E2EE) ได้ และควรระบุขอบเขต ข้อยกเว้น
ในความสามารถที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน

- มีการเข้ารหัสลับของข้อมูลเมื่อมีการรับส่งระหว่างเครือข่าย และของข้อมูลที่จัดเก็บ (encrypt at rest and in transit) โดยวิธมี าตรฐานสากล
เช่น Transport Layer Security (TLS) และ Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) ซึ่งครอบคลุมการเข้ารหัสลับของข้อมูลระหว่าง
อุปกรณ์ของผู้ใช้งานและศูนย์ข้อมูล และระหว่างศูนย์ข้อมูลด้วยกัน ข้อมูลองค์กรยังถูกเข้ารหัสข้อมูล(encrypt at rest) ในศูนย์ข้อมูล
ไมโครซอฟท์ในลักษณะที่ช่วยให้องค์กรสามารถถอดเนื้อหาเมื่อจาเป็น ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดเรื่องความปลอดภัยและการ
ตรวจสอบข้อมูล (Compliance and Audit)ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/teams-security-guide#tls-and-mtls-for-teams
- การเข้ารหัสปฏิบัติตาม Federal Information Processing Standard (FIPS) ซึ่งเป็นมาตรฐานสาหรับการแลกเปลี่ยน Encryption Key
รายละเอียดเพิ่มเติม https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/offering-fips-140-2?view=o365-worldwide
- มีนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย และขั้นตอนปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันการถ่ายโอนข้อมูล ครอบคลุมเรื่องการ
เข้ารหัสลับข้อมูลระหว่างโอนย้ายข้อมูล ตามมาตรฐาน ISO 27001 และ ISO 27017
- มีนโยบายเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรฐาน ISO 27018
- ไมโครซอฟท์มีการระบุอย่างชัดเจนเรื่องความเป็นเจ้าของข้อมูลของผู้ใช้งานบริการ Cloud ของไมโครซอฟท์ใน Microsoft Online Services
Data Protection Addendum ว่าข้อมูลเป็นของผู้ใช้งาน ไมโครซอฟท์ไม่มีสิทธิใดๆในข้อมูลของผู้ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่ผู้ใช้งานให้การ
อนุญาต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Microsoft Online Services Data Protection Addendum หัวข้อ Nature of Data Processing;
Ownership และไมโครซอฟท์ได้ประกาศนโยบายดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ Data Management at Microsoft
https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/privacy/data-management

ผู้ให้บริการควรดาเนินการแก้ไขเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ รวมถึงปัญหาช่องโหว่ทางเทคนิค อย่างน้อยช่องโหว่ที่เผยแพร่ตาม
รายการ CVE (Common Vulnerabilities and Exposures ) และช่องโหว่ที่มี
การตรวจประเมินจากผู้ให้บริการ ในระดับรุนแรงอ้างอิงตามข้อมูล CVSS ที่
severity ระดับ high ขึ้นไป ให้ครบทุกรายการก่อนให้บริการ

- มีขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการรับมือเหตุการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO 27001 ISO 27017 และ
ISO 27018
- มีกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงปัญหาช่องโหว่ทางเทคนิคทุกระดับความรุนแรงตามNational
Institute of Standards and Technology(NIST) Special Publication (SP) 800-61 โดยทีมงานต่างๆจะทางานร่วมกันเพื่อแก้ไข
เหตุการณ์ตาม NIST 800-61 Response Management Phases คือ Preparation, Detection & Analysis, Containment,
Eradication, Remediation และ Post-Incident Activity รายละเอียดเพิ่มเติมใน Security Incident Management in Microsoft
Office 365
- ไมโครซอฟท์แบ่งระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดังนี้ Low, Moderate, Important และ Critical
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.microsoft.com/en-us/msrc/security-update-severity-rating-system
- กรณีที่มีเหตุการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย หรือข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ไมโครซอฟท์จะแจ้งผู้ดูแลระบบทันที ตามข้อตกลงใน
Services Data Protection Addendum หัวข้อ "Security Incident Notification"
- ช่องทางในการรับข้อมูลเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยคือเข้าถึงการแจ้งเตือนโดยผู้ดูแลระบบผ่านService Health ใน Microsoft 365
Admin Center หรือติดตามข้อมูลได้จากเว็บไซต์ Release notes for Microsoft 365 Apps Security Updates
https://docs.microsoft.com/en-us/officeupdates/microsoft365-apps-security-updates

ทั้งนี้หากเป็นการประชุมลับต้องกาหนดนโยบายที่ระบุถึงการเข้ารหัสลับข้อมูลจากต้น
ทางถึงปลายทาง หรือในลักษณะที่ผู้ให้บริการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่รับส่งระหว่าง
การประชุมได้

8 การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย
8.1 ต้องมีมาตรการสาหรับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมการประชุม โดยกรณีที่มีข้อมูลส่วน
บุคคลรั่วไหลต้องมีการสื่อสารกับเจ้าของข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง

- นโยบายด้านการตั้งค่ารหัสผ่านที่มั่นคงและปลอดภัยมีรายละเอียดเพิ่มเติมใน Password policy recommendations
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/admin/misc/password-policy-recommendations?view=o365-worldwide

ISO 27001,
ISO 27701

ขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ และสอดคล้องตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม พ.ศ. 2563

