สารบัญ

บทที่

หน้า

1

Office 365 admin center

2

Office 365 Deployment Guideline

21

3

่ ทธิการใช ้งานของ Office 365
วิธก
ี ารจัดการเรืองสิ

40

4

การบริหารข ้อมูลประจาตัว

46

5

Exchange admin center

72

6

Skype for Business admin center

92

7

OneDrive for Business

112

8

SharePoint admin center

119

9

Yammer admin center

130

10

Microsoft Office 365 ProPlus Deployment Guideline

152

11

Office 365 Reports

159

12

Information Right Management (IRM) for Office 365

182

13

Data Loss Prevention (DLP)

192

14

Customer Lockbox

202

15

Advanced Threat Protection

209

16

eDiscovery & Advanced eDiscovery

225

17

Office 365 & Computer Crime Act

241

18

Office 365 Business Support & Enterprise Tools

252

Admin Manual

1

Chapter 1 Office 365 Admin center
่ การติดตัง้ Office 365 ภายในองค ์กรเรียบร ้อยแล ้ว หน้าทีของผู
่
หลังจากทีมี
ด้ แู ลระบบ คือ
้ าต่างๆ เพือให
่
การตังค่
้ผู ้ใช ้งานสามารถใช ้งานบริการต่างๆ ของ Office 365 ได ้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพตามบทบาทและหน้าทีร่ ับผิดชอบของตนเอง
้ ้นในการดูแลระบบ Office 365
ในคูม
่ อ
ื ฉบับนี ้ ผูด้ แู ลระบบจะได ้เรียนรู ้วิธเี บืองต
การบริหารจัดการในแต่ละบริการของ Office 365 สามารถแบ่งได ้ดังภาพด ้านล่าง โดยมี
่
่ ละบริการ ระบบจะพาไปทีเพจของแต่
่
Office 365 Admin center เป็ นหน้าหลัก เมือคลิ
กทีแต่
ละ
่ แลจัดการการตังค่
้ าต่างๆ อย่างละเอียด
บริการเพือดู

่ ผู
่ ด้ แู ลระบบควรทราบมีดงั ต่อไปนี ้
สิงที
1.
2.
3.

Office 365 Admin center
Windows PowerShell for Office 365
URL สาหรับการเข ้าใช ้บริการของ Office 365
ในแต่ละหัวข ้อมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

1. Office 365 admin center
่ ้ดูแลระบบใช ้งาน ซึงสามารถจั
่
Office 365 admin center เป็ นส่วนหลักทีผู
ดการข ้อมูล
่ บ
่ ได ้ การเข ้าใช ้งานมี
ขององค ์กรทีอยู
่ นคลาวด ์ การจัดการโดเมน สิทธิการใช ้งาน และอืนๆ
้
ขันตอนดั
งต่อไปนี ้
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1.
2.

เข ้าไปที่ https://portal.office.com โดยใช ้บัญชีของผูด้ แู ลระบบ
่
่
ไปทีไอคอน
App Launcher
ให ้เลือก Admin ซึงจะปรากฏเฉพาะผู
ด้ แู ลระบบเท่านั้น

่ เช่น Exchange, SharePoint, Skype for Business
3.
หากต ้องการจัดการบริการอืน
เป็ นต ้น ให ้เลือกที่ Admin

ขณะนี ้ Office 365 admin center จะมีหน้าแสดงผลอยู่ 2 แบบ คือ แบบเก่าและแบบ
่ ด้ แู ลระบบสามารถเลือกใช ้งานได ้ทังสองแบบ
้
ใหม่ ดังภาพด ้านล่าง ซึงผู
้ ้างอิงโดยใช ้ admin center แบบเก่า
หมายเหตุ: คูม
่ อ
ื ฉบับนีจะอ
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Office 365 Admin center (แบบเก่า)

Office 365 Admin center (แบบใหม่)

วิดโี อแสดงแนวคิด Office 365 admin center แบบใหม่สามารถดูได ้ที่ New Office
365 Admin center Preview
รายละเอียดในแต่ละส่วนของ Office 365 admin center มีดงั ต่อไปนี ้
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Dashboard

่
ส่วนที่ 1: Navigation bar จะแสดงช่องทางลัด สาหร ับเข ้าถึงแผงการควบคุม ซึงใน
รายละเอียดจะกล่าวในลาดับถัดไป
ส่วนที่ 2: Service Overview จะแสดงสถานะปัจจุบน
ั ของบัญชีผู ้ใช ้งาน Office 365 ซึง่
ประกอบด ้วย 6 ส่วนดังนี ้
Service Health
้
แสดงสถานะปัจจุบน
ั ของแต่ละบริการ หากมีปัญหา จะมีการแจ ้งเตือนเกิดขึนโดยจะแสดง
เป็ นสีเหลืองหรือสีแดง และ Planned Maintenance จะแสดงรายละเอียดการบารุงรักษา โดยมี
การแจ ้งให ้ผูใ้ ช ้งานทราบล่วงหน้า
Customer LockBox requests
แสดงสถานะและจานวนการร ้องขอ Customer LockBox
Service Requests
แสดงจานวนการขอใช ้บริการช่วยเหลือจาก Office 365 Support
Mail Protection
่ การตรวจสอบ และจานวนสแปมทีระบบตรวจจั
่
แสดงจานวนอีเมลทีมี
บได ้
Message Center
แสดงข่าวประกาศจาก Office 365
Included Services
่ ้องเปิ ดใช ้งาน (Activate) เสียก่อน
แสดงบริการทีต
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ส่วนที่ 3: Sidebar จะแสดงรายละเอียดช่องทางลัดของระบบ
Setup
เป็ นส่วนของการติดตัง้ Office 365 ภายในองค ์กรโดยจะประกอบด ้วยสองส่วนคือ Ask for
help และ Start Setup Now

หากต ้องการสอบถามข ้อมูล ให ้คลิกปุ่ ม Ask for help แล ้วหน้าต่าง Quick
Messenger จะปรากฏขึน้ ให ้พิมพ ์คาถามส่งไปยัง Office 365 Support หรือจะโทรศัพท ์ก็ได ้
่ บการดูแลระบบ แต่หากต ้องการติดตังระบบ
้
หากมีคาถามเกียวกั
ให ้คลิกปุ่ ม Start Setup Now
่
้
้
่
เพือไปยั
งขันตอนการติ
ดตังโดเมน
อีเมล และบริการอืนๆ
Users

ในส่วนงานนี ้ ผูด้ แู ลระบบสามารถสร ้าง แก ้ไข หรือลบผู ้ใช ้งานออกจากระบบ และกาหนด
่
สิทธิการใช ้งาน Office 365 รวมถึงการเพิมการมอบหมายผู
ด้ แู ลระบบ (Delegate Admin) จาก
บริษท
ั คูค
่ ้าในหัวข ้อ Partner Relationships ได ้ด ้วย
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Company Profile

แสดงรายละเอียดของบริษท
ั รวมถึงกาหนดธีมหรือโลโก ้ของบริษท
ั และกาหนดหมายเลข
่ี ใ้ ช ้งานของบริษท
โทรศัพท ์ของ Helpdesk ในกรณี ทผู
ั มีปัญหาในการใช ้งาน

Import

บริการ Import เป็ นบริการในการย ้ายอีเมลในรูปแบบ PST หรือข ้อมูลบน SharePoint
ภายในเซิร ์ฟเวอร ์ของบริษท
ั ไปยัง Office 365 โดยสามารถส่งฮาร ์ดดิสก ์ไปยังไมโครซอฟท ์ หรือ
อัปโหลดไฟล ์โดยตรงผ่านเครือข่ายขององค ์กรได ้

Admin Manual
6

Contacts

่ ้ติดต่อภายนอกทีต
่ ้องใช ้งานทังองค
้
่ ต้ ด
ใช ้สาหร ับสร ้างรายชือผู
์กร ในแต่ละรายชือผู
ิ ต่อ
่ ต้ ด
สามารถระบุชอ่ื เบอร ์โทรติดต่อ และบริษท
ั ได ้ โดยดูรายชือผู
ิ ต่อได ้จากบนทุกอุปกรณ์

Shared mailboxes
่
่
สร ้างกล่องจดหมายแชร ์ เพือการใช
้งานแบบกลุม
่ ซึงจะมี
ขนาด 50 GB ต่อหนึ่ งกล่องแบบ
่ ม และมีพนที
่ แยกต่
่
่ี ขนาด 50 GB ตัวอย่าง
ไม่มค
ี า่ ใช ้จ่ายเพิมเติ
ื ้ ที
างหากจากกล่องผูใ้ ช ้งานปกติทมี
การใช ้งานกล่องจดหมายแบบแชร ์ เช่น info@contoso.com หรือ sales@contoso.com ซึง่
่ ้ร ับสิทธิในการเข ้าถึงกล่อง
เป็ นอีเมล Support ไม่ได ้ระบุวา่ ใครเป็ นผูร้ ับ ผู ้ร ับจะเป็ นใครก็ได ้ทีได
่ ้องการตอบอีเมล ก็จะตอบในอีเมลเดียวกัน
จดหมายแชร ์ และเมือต
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Meeting Rooms
ใช ้สาหรับในการสร ้างห ้องประชุมภายในบริษท
ั
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Groups
สร ้างและจัดการกลุม
่ ภายในองค ์กร โดยแบ่งเป็ น Office 365 Group และ Security
Group

ข ้อแตกต่างระหว่าง Office 365 Group และ Security Group คือ หากต ้องการสร ้าง
่ งอีเมลและใช ้งานภายในกลุม
กลุม
่ เพือส่
่ ให ้เลือก Office 365 Group แต่หากต ้องการสร ้างกลุม
่
่ าหนดสิทธิในการเข ้าถึง เช่น OneDrive for Business และ SharePoint Online ให ้
เพือก
่
้ ้
เลือก Security Group ซึงจะไม่
สามารถส่งอีเมลถึงกลุม
่ นี ได
Domains
่
่ ้งาน รวมถึงการตังค่
้ า Domain Name System (DNS) ต่างๆ
เพิมและลบโดเมนที
ใช
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Public website
่
่ ้บริการโฮสต ์เว็บไซต ์
Office 365 มีการเชือมบริ
การกับผู ้ให ้บริการ Web Hosting ซึงให
่
สาธารณะ (Public website) เพือการสร
้างเว็บไซต ์ในการใช ้งานภายนอกองค ์กร โดยสามารถ
่
่
เลือกผูใ้ ห ้บริการจาก GoDaddy หรือ Wix.com ก็ได ้ โดยมีการเชือมบริ
การเพือ
บริหารจัดการได ้จากเว็บ Admin ได ้ทันที

Billing
่ งซื
่ อ้ แผนการใช ้งานทีใช
่ ้อยู่ จานวนทีสามารถใช
่
แสดงจานวนสิทธิการใช ้งานทีสั
้ได ้ และวัน
หมดอายุของแต่ละแผนการใช ้งาน
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External sharing
ผูด้ แู ลระบบสามารถควบคุมสิทธิของผู ้ใช ้งานภายในองค ์กรว่าจะสามารถแชร ์ข ้อมูลกับ
่ กควบคุม ได ้แก่ Sites, Calendar และ Skype for
บุคคลภายนอกได ้หรือไม่ โดยมี 3 บริการทีถู
Business

Service settings
้ าในส่วนต่างๆ ทีผู
่ ด้ แู ลระบบใช ้งานบ่อยๆ เช่น การตังค่
้ าแต่ละบริการของ
แสดงการตังค่
้ าอีเมล การตังค่
้ าการใช ้งานซอฟต ์แวร ์ การตังค่
้ ารหัสผ่าน เป็ นต ้น ซึง่
Office 365 เช่น การตังค่
จะกล่าวถึงในรายละเอียดภายในคูม
่ อ
ื นี ้
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Reports

แสดงรายงานการใช ้งานในแต่ละบริการ เช่น อีเมล จานวนการใช ้งาน SharePoint,
่
OneDrive และอืนๆ
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Service health
่ บข ้อมูลย ้อนหลังได ้
เป็ นตารางแสดงสถานะการให ้บริการของแต่ละบริการเป็ นรายวัน ซึงเก็
30 วัน หากมีปัญหาจะมีสญ
ั ลักษณ์แจ ้งเตือน และแสดงตารางกาหนดการบารุงรักษาของแต่ละ
บริการ

Support
่
แสดงการขอความช่วยเหลือจากเจ ้าหน้าทีออนไลน์
ของไมโครซอฟท ์ โดยจะแบ่งเป็ น
Service Request ทั่วไปและ Customer LockBox Request

Purchase services
่ อบริ
้ การเพิมเติ
่ มบน Office 365 เช่น Microsoft Project, Visio หรือ
หากต ้องการสังซื
่ ใ้ ช ้งาน สามารถซือได
้ ้โดยชาระเงินผ่านบัตรเครดิต แต่ขอแนะนาให ้ซือผ่
้ านตัวแทน
ต ้องการเพิมผู
จาหน่ ายของไมโครซอฟท ์
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Message Center
่ วยให ้ผูด้ แู ลระบบได ้ทราบข่าวสารจาก Office 365 เช่น มีบริการอะไร
เป็ นส่วนบริการทีช่
้ ้าง เพือจะได
่
้
ใหม่ในเดือนนี บ
้นาข ้อมูลเหล่านี ไปบอกต่
อกับผูใ้ ช ้งานภายในองค ์กร

Tools

่ อสาหร ับผูเ้ ชียวชาญระบบ
่
แสดงเครืองมื
ช่วยตรวจสอบสภาพแวดล ้อมเดิมขององค ์กร ว่า
เหมาะกับ Office 365 หรือไม่ หรือหากมี Exchange Server แล ้ว แต่ต ้องการทาระบบไฮบริด
่
(Hybrid) จะทาได ้อย่างไร รวมไปถึงการตรวจสอบการเชือมต่
อต่างๆ ว่าพร ้อมให ้ใช ้งานหรือไม่
่
่ อพร ้อมให ้ใช ้งานได ้ทันที
ซึงใน
Office 365 admin center จะมีเครืองมื
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Admin

แสดงการบริหารจัดการแบบละเอียดของแต่ละบริการ เช่น Exchange, Skype for
่
Business, SharePoint เป็ นต ้น ซึงจะกล่
าวถึงในหัวข ้อถัดไป

2. Windows PowerShell for Office 365
่ อทีเป็
่ น GUI (Graphic User Interface) แล ้ว Office 365 ยังมี
นอกจากเครืองมื
่ อทีท
่ างานผ่านสคริปต ์ด ้วย ได ้แก่ Windows PowerShell สาเหตุทต
่ี ้องใช ้งานผ่าน
เครืองมื
สคริปต ์มีด ้วยกัน 3 ประการ คือ
้ั ยว
1. สามารถแก ้ไขข ้อมูลหรือผูใ้ ช ้งานได ้จานวนมากในครงเดี
2. สามารถกรองข ้อมูลได ้ละเอียดกว่าการใช ้ GUI
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้ หลายๆ ครงได
้ั ้
3. สะดวก รวดเร็ว และสามารถนามาใช ้งานซาๆ
้
้
แต่กอ
่ นจะใช ้งาน จาเป็ นต ้องติดตังซอฟต
์แวร ์ก่อน ตามขันตอนดั
งต่อไปนี ้
่ งกว่า หรือ Windows Server 2008 R2
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร (OS): Windows 7 หรือรุน
่ ทีสู
่ งกว่า
หรือรุน
่ ทีสู

ในส่วนการติดตัง้ Microsoft Online Services Sign-In Assistant ให ้เลือกเวอร ์ชัน
่ นย ์ดาวน์โหลด
32 หรือ 64 บิต โดยดาวน์โหลดได ้ทีศู
่ ้

ติดตัง้ Microsoft Azure AD Module ตามเวอร ์ชันของ OS ทีใช
o
Microsoft Azure Active Directory Module for Windows PowerShell
(32-bit version) (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=236298)


o
Microsoft Azure Active Directory Module for Windows PowerShell
(64-bit version) (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=236297)
้ั
หมายเหตุ: การใช ้งานครงแรกจ
าเป็ นต ้องพิมพ ์คาสัง่ Windows PowerShell คือ
่ า
“Set-Execution Policy” โดยใช ้คาสังว่

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
้
ขันตอนการใช
้งานมีดงั ต่อไปนี ้

1. เปิ ด Microsoft Azure Active Directory Module for Windows PowerShell ด ้วยสิทธิ
Administrator

่ ้
2. คัดลอกคาสังนี

$msolcred = get-credential
connect-msolservice -credential $msolcred
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่ ใ้ ช ้และรหัสผ่านของผูด้ แู ลระบบของ Office 365
3. กรอกชือผู

4. เข ้าสูก
่ ารใช ้งาน Windows PowerShell for Office 365

สาหรับการใช ้งาน Windows PowerShell for Office 365 สามารถศึกษาได ้จาก
“PowerShell for Office 365”
3. URL สาหรับการเข ้าใช ้บริการของ Office 365
้ ้ดูแลระบบและผูใ้ ช ้งานจะเข ้าไปที่
โดยทั่วไป การเข ้าใช ้งาน Office 365 ของทังผู
https://portal.office.com แต่หากต ้องการบริหารจัดการในแต่ละบริการโดยตรง สามารถเข ้า
่
ไปที่ URL เฉพาะได ้ โดยบริการทีสามารถเข
้าใช ้งานได ้ด ้วย URL เฉพาะ มีดงั ต่อไปนี ้
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Exchange Online
การเข ้าถึงอีเมลสาหรับผูใ้ ช ้งาน หรือ Outlook Web App (OWA) สาหร ับผูใ้ ช ้ ให ้ไป
ที่ https://outlook.office365.com



แต่หากต ้องการเข ้าใช ้งานในฐานะ Exchange Admin ให ้ไป
ที่ https://outlook.office365.com/ecp

Skype for Business
สาหรับ Skype for Business Admin ให ้ไปที่ https://admin0f.online.lync.com/
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SharePoint Online
่
่ กเข ้ากับระบบ Office 365 และ
การเข ้าใช ้งาน SharePoint Online จะใช ้ชือโดเมนที
ผู
่ รป
ตามด ้วย .sharpoint.com ซึงมี
ู แบบเป็ นดังนี ้ https://company.sharepoint.com

แต่หากต ้องการเข ้าใช ้งานในฐานะ SharePoint Admin ให ้เข ้าไป
่
ที https://company-admin.sharepoint.com
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่
สาหรับ URL เพือการตรวจสอบสถานะความพร
้อมใช ้งานของแต่ละบริการบน Office 365
่
ให ้ไปที https://portal.office.com/ServiceStatus/ServiceStatus.aspx

ท ้ายบท
ในบทแรกนี ้ เป็ นการอธิบายถึงการใช ้งาน Office 365 admin center การติดตัง้
Windows PowerShell for Office 365 และการเข ้าใช ้งานในแต่ละบริการโดยใช ้ URL ของ
แต่ละบริการบน Office 365 ในบทถัดไป จะกล่าวถึงการวางแผนการติดตัง้
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Chapter 2: Office 365 Deployment Guideline
่
่
่ อต่างๆ และ Office 365 admin center แล ้ว ในลาดับถัดไป
เมือได
้ทราบเกียวกั
บเครืองมื
่
คือการติดตัง้ การโอนย ้าย หรือการเชือมต่
อจากระบบเดิมขององค ์กรไปยังระบบ Office 365

้
ให ้ผูด้ แู ลระบบทาตามขันตอนดั
งต่อไปนี ้
้
่ 1 การยืนยันโดเมน
ขันตอนที
้
ขันตอนแรก
ในการนาโดเมนขององค ์กรมาใช ้งาน Office 365 ต ้องติดต่อผูใ้ ห ้บริการ
่ วยเหลือในการตังค่
้ านี ด
้ ้วย สาหร ับการเชือมโยงโดเมนขององค
่
โดเมนเพือช่
์กรให ้สามารถใข ้
่
Office 365 ในการติดต่อสือสารกั
บโลกภายนอกได ้ จะต ้องมีการนาค่า DNS Record มาอ ้างอิง
้
่ าได ้ทังค่
้ า TXT Record หรือ MX Record
โดยผูด้ แู ลระบบจะเป็ นผูน้ าค่านี มาตรวจสอบก่
อน ซึงท
่
แต่ขอแนะนาให ้ใช ้ค่า TXT Record เพือความถู
กต ้องมากกว่า หลังจาก Office 365 ตรวจสอบ
ความถูกต ้องได ้แล ้วว่า ผูด้ แู ลระบบเป็ นเจ ้าของโดเมนแล ้ว ก็จะสามารถดาเนิ นการต่อไปได ้
้
ขันตอนมี
ดงั ต่อไปนี ้
่ าต่าง Office 365 Admin center
1. เลือก Setup ทีหน้
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2. ในหน้าต่าง Let’s personalize your setup ให ้คลิก No, I don’t have any data to
่ จะเริ
่
่ ้นในขันตอนต่
้
copy to Office 365 เพือที
มต
อไป

้
้ โดเมนขององค ์กร เมือได
่
3. ให ้คลิกตามแต่ละขันตอน
พร ้อมทังใส่
้เรกคอร ์ดมาแล ้ว ให ้นา TXT
record ส่งให ้ผูใ้ ห ้บริการโดเมน
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่ ใ้ ห ้บริการโดเมนนาค่าไปใส่เรียบร ้อยแล ้ว ให ้คลิก Verify ถ ้าถูกต ้อง จะสามารถดาเนิ นการ
4. เมือผู
้
ขันตอนถั
ดไปได ้

้
่ 2 การเพิมผู
่ ใ้ ช ้งาน
ขันตอนที
้
่ ใ้ ช ้งานทีต
่ ้องการใช ้งานอีเมล ซึงเป็
่ นขันตอนลั
้
่
ขันตอนถั
ดมาจะเป็ นการเพิมผู
ดในการเพิม
่
่
ผูใ้ ช ้งาน สาหรับผูด้ แู ลระบบทีลงทะเบี
ยนทดลองใช ้งานกับไมโครซอฟท ์ จะได ้ร ับโดเมนตัวอย่างทีมี
่ า onmicrosoft.com หากต ้องการเปลืยนจากระบบทดลองใช
่
ชือว่
้งานเป็ น โดเมนของธุรกิจ ให ้
้
ทาตามขันตอนดั
งต่อไปนี ้
่ นยันโดเมนขององค ์กรเรียบร ้อยแล ้ว ให ้อัปเดตอีเมลขององค ์กร โดยเปลียนจาก
่
1. หลังจากทียื
่
.onmicrosoft.com เป็ นโดนเมนขององค ์กร เพือการเข
้าใช ้งาน Office 365 และใช ้งานอีเมล
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่ ใ้ ช ้งานทีต
่ ้องการใช ้โดเมนอีเมลนี ้ เมือมี
่ การเปลียนจาก
่
2. เพิมผู
.onmicrosoft.com เป็ นโดเมนของ
้
องค ์กรแล ้ว ข ้อมูลทังหมด
เช่น ข ้อมูลอีเมล ข ้อมูล OneDrive for Business ก็จะย ้ายไปยัง
โดเมนใหม่เช่นเดียวกัน

่ ใ้ ช ้งาน สามารถศึกษารายละเอียดในบทที่ 4 การบริหารข้อมู ล
หมายเหตุ: สาหรบั การเพิมผู
ประจาตัว
้
่ 3 การนาเข ้าหรือย ้ายข ้อมูลอีเมล
ขันตอนที
่
สาหรับการนาเข ้าหรือย ้ายข ้อมูลอีเมล ใหเ้ ลือกวิธท
ี เหมาะสมกั
ี่
บอีเมลเดิม โดยมีเงือนไขดั
ง
ภาพ
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ในบทนี ้ จะแนะนาการย ้ายข ้อมูลผ่านวิธ ี IMAP Migration ตัวอย่างเช่น หากระบบเมลที่
่ อยูข
ใช ้อยูป
่ ัจจุบน
ั รองรับ IMAP ก็จะสามารถย ้ายข ้อมูลเดิมทีมี
่ นสู
ึ ้ ่ Office 365 ได ้ด ้วยวิธก
ี าร
ต่อไปนี ้
่ ต้ ด
หมายเหตุ: การยา้ ยขอ้ มูลดว้ ยวิธ ี IMAP Migration จะไม่ สามารถยา้ ยขอ้ มูลรายชือผู
ิ ต่อ
ปฏิทิน และงานได ้ โดยสามารถย ้ายขอ้ มูลอีเมลสูงสุดได ้ 500,000 รายการจากกล่องจดหมายของ
่
่ กย ้ายจากใหม่ทสุ
่ี ดไปยังเก่าทีสุ
่ ด และสามารถย ้ายขนาดอีเมลได ้สูงสุด
ผูใ้ ช ้งาน ซึงรวมถึ
งอีเมลทีถู
ไม่ เกิน 35 MB ต่ อ อีเมลหนึ่ งฉบับ ในการย า้ ยอีเมล ผู ด
้ ู แ ลระบบต อ้ งทราบบัญ ชีผู ใ้ ช ้งานและ
รหัสผ่านของระบบตน้ ทาง หรือบัญชีของผู ด
้ ูแลระบบตน้ ทางเท่านั้ น ถา้ ไม่ เช่นนั้นจะตอ้ งกาหนด
รหัสผ่านใหม่ให ้กับทุกบัญชีผูใ้ ช ้งาน
่ ้องการทราบ URL ของเซิร ์ฟเวอร ์ IMAP บน Office 365 ให ้ตรวจสอบที่ Outlook
เมือต
Web App โดยคลิก Office 365 settings > Options > Accounts > POP and
IMAP
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้
หลังจากนั้น ให ้ทาตามขันตอนดั
งต่อไปนี ้
1. ในหน้าต่าง POP and IMAP Settings ให ้บันทึก Server name ใต ้ IMAP setting

้
้
่
2. สาหร ับขันตอนการท
าไฟล ์ Migration ต ้องเตรียมไฟล ์ CSV สาหร ับอีเมลทังหมด
ซึงไฟล
์จะต ้อง
ไม่เกิน 10 MB 50,000 แถว ในบทนี ้ จะอธิบายถึงการดึงข ้อมูลผ่านบัญชีผูด้ แู ลระบบ เนื่ องจากไม่
่ ้ดูแลระบบต ้องเตรียมไฟล ์ CSV ดังตัวอย่างในภาพ
ต ้องกาหนดรหัสผ่านใหม่ให ้กับผูใ้ ช ้งาน โดยทีผู
เช่น ในรูปแบบของ Exchange
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่
3. ในการสร ้างการเชือมต่
อระหว่างระบบเดิมและ Office 365 ให ้ไปที่ Office 365 admin center
เลือก Admin > Exchange จะเปิ ด Exchange admin center
4. ในหน้าต่าง Exchange admin center ให ้เลือก recipients > migration > More… >
Migration endpoints

่
5. เลือก New + เพือสร
้าง Migration Endpoint ใหม่
6. ในหน้า Select the migration endpoint type ให ้เลือก IMAP แล ้วคลิก Next
่ อ่
7. ในหน้า IMAP migration configuration ให ้เลือก IMAP server แล ้วนา URL มาไว ้ทีชื
เซิร ์ฟเวอร ์
่
่
8. เมือการเชื
อมต่
อสาเร็จแล ้ว ให ้เลือก Next แล ้วหน้าต่าง Enter general information จะ
ปรากฏขึน้
9. ในหน้าต่าง Enter general information ให ้พิมพ ์ Migration endpoint name
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10.
ในหน้าต่าง Exchange admin center ให ้เลือก recipients > migration แล ้วเลือก
New + > Migrate to Exchange Online

11.
ในหน้าต่าง Select a migration type ให ้เลือก IMAP migration > Next
่ ้างไว ้ก่อนหน้านี ้ หลังจาก
12.
ในหน้า User ให ้คลิก Browse แล ้วเลือกไฟล ์ Migration ทีสร
่
่ ้ายขึนไปยั
้
ทีตรวจสอบแล
้ว จะปรากฏจานวนกล่องจดหมายทีจะย
ง Office 365
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่ี ้องการ แล ้วคลิก
13.
คลิก Next ในหน้า Set the migration endpoint ให ้เลือกวิธท
ี ต
Next
14.
ในหน้าต่าง IMAP migration configuration ให ้คลิก Next
15.
ในหน้าต่าง Move configuration ให ้คลิก Next แล ้วเลือก Start the batch

่ อก Automatically start the batch > New สถานะจะเปลียนเป็
่
16.
เมือเลื
น Syncing
่
่
เมือเสร็
จสมบูรณ์แล ้ว สถานะจะเปลียนเป็
น Synced
17.

กาหนดเส ้นทางการไหลของอีเมลจากระบบเก่ามายังระบบใหม่ โดยอัปเดตเรกคอร ์ด MX*

และ SPF* แล ้วไปที่ Domains และเลือก Manage domains
้
18.
เลือก Fix issues โดยต ้องย ้ายอีเมลทังหมดก่
อนดาเนิ นการอัปเดตเรกคอร ์ด MX
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19.

่
่
อัปเดตเรกคอร ์ด MX ซึงจะใช
้เวลาไม่เกิน 72 ชัวโมง

*MX ใช ้สาหร ับระบบอีเมล ตัวอย่างเช่น contoso-com.mail.protection.outlook.com
*SPF มีลกั ษณะคล ้าย TXT ใช ้สาหรับป้ องกันสแปมเมล รวมถึงการส่งอีเมลจากอุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น

่
่ ้องส่งอีเมลจานวนมาก ตัวอย่างเช่น v=spf1
เครืองพิ
มพ ์หรือแอปพลิเคชันทีต
include:spf.protection.outlook.com -all
20.
หยุดการซิงค ์โครไนซ ์ของไฟล ์ Migration โดยลบที่ recipients > migration แล ้ว
เลือก Batch และคลิก Delete
่ สามารถศึกษาเพิมเติ
่ มได ้ตามรายละเอียดด ้านล่าง
สาหร ับแนวทางอืนๆ





Cutover Migration
Gmail
Staged Migration
Hybrid Migration
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้
่ 4 การติดตัง้ Office Application
ขันตอนที
่ ้ร ับสิทธิในการติดตัง้ Office Application (หรือที่
สาหรับแพคเกจของ Office 365 ทีได
้
่
เรียกว่า Office 365 Pro Plus) จะสามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชันไปติดตังลงบนเครื
องได
้ ทัง้
่
่ รายละเอียดดังต่อไปนี ้
บนเครืองคอมพิ
วเตอร ์ส่วนบุคคลหรือสมาร ์ทโฟน ซึงมี


การติดตัง้ Office Application

้
การติดตังบนพี
ซี
1. เข ้าสูร่ ะบบ Office 365 แล ้วไปที่ http://portal.office.com/OLS/MySoftware.aspx
่ าต่าง Office จะปรากฏเวอร ์ชันของ Office ทีสามารถติ
่
้ ้ โดยผูด้ แู ลระบบสามารถ
2. ทีหน้
ดตังได
้ ้ระหว่าง Office 2013 หรือ Office 2016
ติดตังได
o

3. เลือก Language แล ้วคลิก Install ในเวอร ์ชัน 32 บิต
่
้
่ ้งาน
4. จะปรากฏหน้าต่าง Pop Up ทีแตกต่
างกันขึนอยู
ก
่ บ
ั เบราว ์เซอร ์ทีใช
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่ นยัน
5. คลิก Accept เพือยื
่ นประโยค “You’re good to go” ให ้เลือก All done
6. เมือเห็
้
่ Mac
การติดตังบนเครื
อง
1. เข ้าสูร่ ะบบ Office 365
2. ไปที่ Settings > Office 365 Settings > Software
่ าเนิ นการ
3. ในหน้าของ Software ใต ้ Install Office 2016 for Mac ให ้คลิก Install เพือด
ดาวน์โหลดตัวติดตัง้
o

่ ดตังเสร็
้
้ั ่
4. เมือติ
จสมบูรณ์แล ้ว ให ้เปิ ด Finder แล ้วไปที่ Downloads และให ้คลิกสองครงที
Microsoft_Office_2016_Installer.pkg
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่ ดตัง้
5. ในหน้าต่างติดตัง้ ให ้เลือก Continue เพือติ
่ Mac หลังจากนั้นการติดตังจะเสร็
้
6. ใส่ข ้อมูลการเข ้าสูร่ ะบบ (Log in) ของเครือง
จสมบูรณ์





้ าอุปกรณ์มอ
การตังค่
ื ถือ
้
สาหร ับการติดตังแอปพลิ
เคชันบนมือถือ สามารถตรวจสอบได ้ที่ Office 365 Mobile Setup
้ าอีเมลใน Outlook
การตังค่
้ าอีเมลบน Windows
o
การตังค่
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1. เปิ ด Outlook เลือกแท็บ File

2. เปิ ดหน้า E-mail Accounts แล ้วเลือก Next > Add Account

3. ในหน้า Auto Account Setup ให ้ใส่ชอ่ื อีเมล และรหัสผ่าน แล ้วคลิก Next
4. คลิก Finish
้ าอีเมลบนเครือง
่ Mac
การตังค่
1. ในหน้าต่างติดตัง้ ให ้คลิก Add Account
o
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2. เลือกประเภทของบัญชีผูใ้ ช ้งาน ให ้คลิก Exchange or Office 365

3. กรอกข ้อมูล แล ้วคลิก Add Account

่ื ใ้ ช ้งานทังหมด
้
4. แสดงบัญชีชอผู
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หมายเหตุ: สาหร ับการติดตัง้ Office Application ในองค ์กร ให ้ติดตามได ้ในบทที่ 10
Microsoft Office 365 ProPlus Deployment Guideline
้
่ 5 การติดตัง้ Skype for Business
ขันตอนที
่ า Office 365 แล ้วเลือก Office 365 settings
1. ไปทีหน้
2. เลือก Software
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่ มี Office 365 ProPlus จะมีตวั ติดตังให
้ ้อยูแ่ ล ้ว ให ้เลือกภาษาที่
3. แผนของ Office 365 ทีไม่
ต ้องการ



ถ ้าใช ้แผน Office 365 ProPlus จะมี Skype for Business อยูใ่ น Office 365 ProPlus อยู่
แล ้ว

่
4. คลิก Save As เพือดาวน์
โหลด setupskypeforbusinessentryretail.exe

5. หลังจากดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ให ้คลิก Run
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6. แสดงการติดตัง้ Skype for business

่ ดตังเสร็
้
7. เมือติ
จสมบูรณ์ ให ้คลิก Close แล ้วคลิก Accept Agreement
้ านอุปกรณ์อนได
่ื
้
หมายเหตุ: ผูด้ แู ลระบบสามารถศึกษาวิธก
ี ารติดตังผ่
้ ดังนี ้ วิธก
ี ารติดตังบนแท็
บ
้
่ Mac
เล็ตและสมาร ์ทโฟน และ วิธก
ี ารติดตังบนเครื
อง

้
่ 6 การติดตังพื
้ นที
้ จั
่ ดเก็บข ้อมูลทางออนไลน์ (Storage Online)
ขันตอนที
้
้ นที
้ จั
่ ดเก็บข ้อมูลและแชร ์บน Office 365 จะแบ่งได ้เป็ นหัวข ้อ
สาหร ับขันตอนการติ
ดตังพื
ต่างๆ ดังต่อไปนี ้




่ บไฟล ์ข ้อมูลบน Office 365
ตาแหน่ งทีเก็
้ าทีมไซต ์สาหร ับการเก็บไฟล ์ข ้อมูล
การตังค่
การย ้ายข ้อมูลไปยัง Office 365
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ท ้ายบท
้ ้อธิบายถึงแนวทางการติดตัง้ Office 365 แบบเป็ นขันตอน
้
ในบทนี ได
รวมถึงการแนะนา
่ ทธิการ
การย ้ายอีเมลจากระบบเดิมไปยัง Office 365 ในบทถัดไปจะอธิบายถึงวิธก
ี ารจัดการเรืองสิ
่ ด้ แู ลระบบควรทราบ
ใช ้งานของ Office 365 ทีผู
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่
Chapter 3 วิธก
ี ารจัดการเรืองสิ
ทธิการใช้งานของ Office 365
่ ่ งทีส
่ าคัญทีผู
่ ด้ แู ลระบบต ้องดูแลคือ การจัดการเรืองสิ
่ ทธิการใช ้งานของ Office 365
หน้าทีหนึ
่ ข ้อแตกต่าง
โดยองค ์กรสามารถกาหนดสิทธิการจัดการให ้กับผูด้ แู ลระบบแต่ละคนได ้ ซึงมี
ดังต่อไปนี ้
สิทธิของ
ผู ด
้ ู แลระบบ
Global Admin
Billing Admin
User
Management
Admin
Service Admin
Password
Admin

่ ทธิ
เพิมสิ

ลบสิทธิ

้ ทธิ
ซือสิ

ลบผู ใ้ ช้งาน

ได ้
ไม่ได ้
ได ้

ได ้
ไม่ได ้
ได ้

ได ้
ไม่ได ้
ไม่ได ้

ได ้
ได ้
ไม่ได ้

ไม่ได ้
ไม่ได ้

ไม่ได ้
ไม่ได ้

ไม่ได ้
ไม่ได ้

ไม่ได ้
ไม่ได ้

่ ม ให ้อ่านได ้ทีรายละเอี
่
สาหร ับข ้อมูลเพิมเติ
ยดของสิทธิของผูด้ แู ลระบบ
่ ด้ แู ลระบบกาหนดสิทธิการใช ้งานให ้กับผูใ้ ช ้งาน
สาหร ับการจัดการสิทธิการใช ้งาน เมือผู
ระบบจะดาเนิ นการแบบอัตโนมัตด
ิ งั นี ้





สาหรับ Exchange Online จะสร ้างกล่องจดหมายอัตโนมัตใิ ห ้ทันที
สาหรับ SharePoint Online จะแก ้ไขสิทธิการใช ้งานทีมไซต ์บน Default SharePoint Online
่ ้รบั
สาหรับ Skype for Business Online ผูใ้ ช ้งานจะได ้ร ับฟี เจอร ์ตามสิทธิการใช ้งานทีได
้ ้ทันที
สาหรับ Office 365 ProPlus ผูใ้ ช ้งานสามารถดาวน์โหลดและติดตังได
่ ผู
่ ด้ แู ลระบบควรทราบมีดงั ต่อไปนี ้
สิงที
ปั จจุบน
ั มีจานวนสิทธิการใช้งานในระบบเท่าใด

1. เข ้าสูร่ ะบบ Office 365 ด ้วยสิทธิ Global Admin และเข ้าสูห
่ น้า Admin
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่
่ อยู่
2. คลิก Billing แล ้วเลือก Subscription เพือตรวจสอบแผนการใช
้งานทีมี

่
่
3. เลือก License เพือตรวจสอบว่
าจานวนสิทธิการใช ้งานในแผนบริการใดบ ้างทีหมดอายุ

วิธก
ี ารกาหนดสิทธิการใช้งานสาหร ับผู ใ้ ช้งานคนเดียว
1. เข ้าสูร่ ะบบ Office 365 ด ้วยสิทธิ Global Admin และเข ้าสูห
่ น้า Admin
2. เลือก Users > Active Users และเลือก ผูใ้ ช ้งาน ทางด ้านขวาใต ้ Assigned license แล ้ว
เลือก Edit
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่ ้องการและเลือก Usage Location
3. เลือกสิทธิการใช ้งานทีต

4. คลิก Save
วิธก
ี ารกาหนดสิทธิการใช้งานสาหร ับผู ใ้ ช้งานหลายๆ คน
่ ้องการ
1. ให ้เลือกผู ้ใช ้งานทีต
2. คลิก Edit

3. ในหน้าต่าง Detail และ Settings ให ้คลิก Next สองครง้ั
่ ทธิการใช ้งาน ให ้เลือก Add to existing
4. ในหน้า Assign licenses หากต ้องการเพิมสิ
่ ให ้เลือก Replace existing license
license assignments แต่หากไม่ต ้องการเพิม
่ อกไว ้จะหายไปทันที
assignments สิทธิการใช ้งานของแต่ละคนทีเลื
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่
วิธก
ี ารลบผู ใ้ ช้งาน เพือเอาสิ
ทธิการใช้งานกลับคืนมา
่ ใ้ ช ้งานทีเลื
่ อก
1. คลิก Delete ทีผู
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่ นยันการลบ และหลังจากลบผูใ้ ช ้ออกไปแล ้ว ข ้อมูลจะยังถูกเก็บไว ้บน Office
2. แสดงหน้าต่างเพือยื
365 เป็ นเวลา 30 วัน หากเกิน 30 วัน จะไม่สามารถกู ้คืนข ้อมูลได ้

่ มส
วิธก
ี ารตรวจสอบผู ใ้ ช้งานทีไม่
ี ท
ิ ธิการใช้งาน
1. เลือก Users > Active Users

2. ใน View ให ้เลือก Unlicensed users
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่ ใ้ ช ้งานทีไม่
่ มส
รายชือผู
ี ท
ิ ธิการใช ้งานจะปรากฏขึน้

ท ้ายบท
่
ในบทนี ้ ผูด้ แู ลระบบหรือ Billing Administrator จะเข ้าใจถึงการจัดการเกียวกั
บสิทธิและ
่ มเกียวกั
่
การกาหนดสิทธิการใช ้งาน หากมีคาถามเพิมเติ
บสิทธิการใช ้งาน กรุณาติดต่อบริษท
ั คูค
่ ้า
่ น
หรือตัวแทนจาหน่ ายของไมโครซอฟท ์ ในบทถัดไป จะกล่าวถึงการบริหารข ้อมูลประจาตัวซึงเป็
งานทีจ่ าเป็ นอีกงานหนึ่ งของ Office 365
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Chapter 4 การบริหารข้อมู ลประจาตัว
่ ด้ แู ลระบบส่วนใหญ่ต ้องร ับผิดชอบคือ การเพิมและลบผู
่
่
งานหลักทีผู
ใ้ ช ้งาน ซึงโดยปกติ
การ
ยืนยันตัวตนของระบบ Office 365 จะมีด ้วยกันสามรูปแบบคือ

1. Cloud Identity
การจัดการบัญชีผูใ้ ช ้งานแบบคลาวด ์เพียงอย่างเดียว ผูด้ แู ลระบบจะจัดการได ้จาก Office
365 admin center เหมาะสาหรับองค ์กรขนาดกลางและขนาดย่อม และไม่ได ้ซิงค ์โครไนซ ์กับ
่ ใ้ ช ้งานจานวนมากในคราวเดียว
แอปพลิเคชันหรือ Active Directory หากมีการเพิมผู
่ มได ้ที่ Create user accounts
จาเป็ นต ้องใช ้ Windows PowerShell สามารถศึกษาเพิมเติ
with Office 365 PowerShell
2. Directory & Password Synchronization
การจัดการบัญชีผูใ้ ช ้งานแบบบัญชีเดียว (Single Username & Single Password)
่ ้ใช ้งาน
และสามารถซิงค ์โครไนซ ์บัญชีและรหัสผ่านโดยใช ้ Active Directory ได ้ และเมือผู
่
่
่ Active Directory เท่านั้น
ต ้องการเปลียนแปลงข
้อมูลหรือรหัสผ่าน ก็จะต ้องมาเปลียนแปลงที
้ ร ์ฟเวอร ์ Azure Active Directory Synchronization สาหรับ
และจาเป็ นต ้องติดตังเซิ
ดาเนิ นการซิงค ์โครไนซ ์ด ้วย เหมาะสาหรับองค ์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ สามารถศึกษา
่ มได ้ที่ Azure Active Directory Connect tool
รายละเอียดเพิมเติ
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3. Federated Identity
่ ้าใช ้ครงเดี
้ั ยว (Single Sign On) โดยสามารถทา
การจัดการบัญชีผูใ้ ช ้งานแบบลงชือเข
่ อยูแ่ ล ้วได ้ เช่น หากแอปพลิเคชันบัญชีเลือกใช ้บัญชี
บัญชีเดียวร่วมกับแอปพลิเคชันเดิมทีมี
้
่
ผูใ้ ช ้งาน A และรหัสผ่าน A ระบบ Office 365 ก็จะใช ้แบบเดียวกัน อีกทังการก
าหนดเงือนไข
่ บริ
่ ษท
ต่างๆ เช่น การกาหนดการเข ้าถึง Office 365 จะต ้องเป็ นเครืองที
ั เตรียมไว ้ให ้เท่านั้น เป็ น
้ ดเซิร ์ฟเวอร ์ Active Directory Federation Services ด ้วย เหมาะ
ต ้น และจาเป็ นต ้องติดตังชุ
่ มได ้ที่ Office 365
สาหรับองค ์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ สามารถศึกษารายละเอียด เพิมเติ
with Single sign-on
่ บ
ในบทนี ้ จะเน้นการจัดการผูใ้ ช ้งานทีอยู
่ นคลาวด ์หรือ Office 365 เท่านั้น สาหรับหัวข ้อ
ต่างๆ มีดงั ต่อไปนี ้
การจัดการผู ใ้ ช้งาน

่ ้ใช ้งาน
การเพิมผู

่ งก ์ www.portal.office.com แล ้วเลือก Office 365 admin
1. เข ้าสูร่ ะบบ Office 365 โดยไปทีลิ
center
2. เลือก Users > Active Users เลือก ตามรูปภาพด ้านล่าง

จะปรากฏหน้าต่างในการสร ้างผูใ้ ช ้งานใหม่
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่ าต่าง Create new user account ให ้กรอก Display name และ User name โดย
3. ทีหน้
่ ใช
่ ้สาหร ับการเข ้าสูร่ ะบบใน Office 365
User name คือชือที
4. หากมีโดเมนมากกว่า 1 โดเมน สามารถเลือกได ้ ดังภาพด ้านล่าง

่
่
5. ตามปกติแล ้ว Office 365 จะสร ้างรหัสผ่านแบบสุม
่ ให ้ ซึงจะเป็
นรหัสผ่านแบบชัวคราว
อย่างไรก็
่ ้นด ้วยตนเองได ้ โดยคลิกที่ Type password แล ้วพิมพ ์
ตาม ผูใ้ ช ้สามารถกาหนดรหัสผ่านเริมต
่
รหัสผ่านทีคาดเดายาก
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่
่
้
หมายเหตุ: ต ้องเปลียนรหั
สผ่านชัวคราวนี
ภายใน
90 วัน หากต ้องการให ้ผูใ้ ช ้งานเข ้าสูร่ ะบบแล ้ว
่
เปลียนรหั
สเอง ให ้ตรวจสอบให ้แน่ ใจว่ามีการเลือก Make this user change their
password with Outlook Web App on next login ไว ้แล ้ว
่ อ
่
่ อง Email password to the following
6. กรอกทีอยู
่ เี มลเพือใช
้ร ับรหัสผ่านทีช่
่
่
่
recipients สาหร ับส่งรหัสผ่านชัวคราวไปยั
งบุคคลทีสามารถให
ร้ หัสผ่านชัวคราวแก่
ผูใ้ ช ้งานได ้
โดยทั่วไป อาจจะเป็ น ผู ้จัดการของพนักงานนั้นๆ หรือผูด้ แู ลระบบจะติดต่อพนักงานโดยตรง

้ าหรือไม่ก็ได ้) ในระหว่างการเพิมผู
่ ใ้ ช ้ ระบบจะแสดงข ้อความ Buy a license ในกรณี ทมี
7. (ตังค่
ี่
่ อยูไ่ ม่เพียงพอ ตามรูปด ้านล่าง
สิทธิการใช ้งานตามแผนการใช ้งานทีมี
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่
8. เลือก Create เพือสร
้างผูใ้ ช ้งาน
่ ้างผูใ้ ช ้งานแล ้ว จะมีอเี มลส่งไปยังทีอยู
่ อ
่
้ แรก
หลังจากทีสร
่ เี มลทีกรอกไว
้ตังแต่
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่ ้ใช ้งานจานวนมาก
การเพิมผู

่ ใ้ ช ้เป็ นจานวนมากได ้ในคราวเดียว โดยการสร ้างไฟล ์ทีเก็
่ บ
ผูด้ แู ลระบบสามารถเพิมผู
่
่ ใ้ ช ้งาน ดังนี ้
รวบรวมข ้อมูลผูใ้ ช ้งานไว ้ก่อน แล ้วจึงเริมกระบวนการเพิ
มผู
1. ดาวน์โหลด ตัวอย่างไฟล ์ CSV แล ้วเปิ ดด ้วยโปรแกรม Excel
่ าหนดมาเพือให
่
ในไฟล ์จะมีตารางทีก
้ใช ้กับระบบได ้ ให ้กรอกข ้อมูลตามตัวอย่างด ้านล่าง

่ี ใ้ ช ้งานอยูค
ในกรณี ทผู
่ นละประเทศ จะต ้องสร ้างไฟล ์ผูใ้ ช ้งานแยกตามประเทศของผูใ้ ช ้งานไว ้ด ้วย
เพราะความพร ้อมใช ้งาน Office 365 จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศแต่ละทวีป
2. ไปที่ Office 365 admin center
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่
่ านวนมาก จาเป็ นต ้องตรวจสอบสิทธิการใช ้งานว่าเพียงพอหรือไม่ด ้วย โดยไป
3. การเพิมรายชื
อจ
่ ทธิการใช ้งาน ให ้ไปที่ Volume Licensing
ที่ Billing > Subscriptions หากต ้องการเพิมสิ
Center หรือติดต่อตัวแทนจาหน่ าย

่
4. ไปที่ Users > Active Users แล ้วคลิกทีไอคอน

ตามภาพด ้านล่าง

้
่ 1 - เลือกไฟล ์ CSV ทีสร
่ ้างไว ้ โดยคลิกปุ่ ม Browse… เพือไปยั
่
่ บไฟล ์
5. ขันตอนที
งโฟลเดอร ์ทีเก็
CSV นั้น
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้
่ 2 – ระบบจะตรวจสอบว่ารูปแบบถูกต ้องหรือไม่
6. ขันตอนที

้
่ 3 - เลือก Allowed เพือให
่
่ ใ่ นไฟล ์สามารถใช ้งาน Office 365 ได ้
7. ขันตอนที
้บุคคลทีอยู
่ ้งาน หรือตามแผนกทีใช
่ ้งานเพือความ
่
หมายเหตุ: อย่าลืมแยกไฟล ์ของผูใ้ ช ้ตามประเทศทีใช
่ ้าสูร่ ะบบ
สะดวกในการนารายชือเข
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้
่ 4 – เพิมสิ
่ ทธิการใช ้งาน หากมีสท
8. ขันตอนที
ิ ธิการใช ้งานไม่เพียงพอ จะไม่สามารถสร ้างได ้

้
่ 5 – ระบุทอยู
่ี อ
่ ้องการให ้ระบบส่งอีเมลยืนยัน
9. ขันตอนที
่ เี มลทีต
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่ ้ร ับจะแสดงดังรูป
และอีเมลทีได

้
่ ใ้ ช ้งานและรหัสผ่านของทุกคน ซึงเป็
่ นรหัสผ่านชัวคราว
่
10.
ขันตอนสุ
ดท ้ายจะแสดงชือผู
โดยที่
่ ใ้ ช ้งานแจ ้งไว ้กับบริษท
ผูด้ แู ลระบบจะแจกเป็ นเอกสารให ้แก่ผูใ้ ช ้งาน หรือส่งผ่านอีเมลส่วนตัวทีผู
ั

Admin Manual
55

่
่
การแก ้ไขและเปลียนชื
อบน
Office 365
หมายเหตุ: การแก ้ไขข ้อมูลของบัญชีผูใ้ ช ้งานและรหัสผ่านจะไม่สามารถแก ้ไขได ้โดยตรงจาก
Office 365 admin center หากมีการซิงค ์โครไนซ ์บัญชีผูใ้ ช ้งานจาก Active Directory ใน
่ี ด้ แู ลระบบต ้องการแก ้ไข จะต ้องแก ้ไขที่ Active Directory เท่านั้น
กรณี ทผู
1. ไปที่ Office 365 admin center และไปที่ Dashboard > Users
่ า Active users เลือกชือที
่ ต
่ ้องการ แล ้วคลิก Edit
2. ไปทีหน้
่ ้องการ
3. คลิกแท็บ details, roles, settings, licenses, email address หรือ more ตามทีต
แล ้วคลิก Save

่
่ อรายละเอียดต่างๆ เกียวกั
่
หมายเหตุ: ในการเปลียนชื
อหรื
บผูใ้ ช ้งานจาก Active Directory
่
ระบบจะใช ้เวลาประมาณ 1 ชัวโมงในการด
าเนิ นการ หรืออาจใช ้การกาหนด Task Scheduler
่
ของ Azure AD Connect ก็ได ้ว่าต ้องใช ้เวลากีนาที
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่
การแก ้และเปลียนข
้อมูลบัญชีผู ้ใช ้งานจานวนมากใน Office 365
1. ไปที่ Office 365 admin center และไปที่ Dashboard > Users > Active Users
2. หน้าต่าง Active users จะเปิ ดขึน้ ให ้คลิก Edit

3. หน้าต่างของหน้า Details และ Settings จะปรากฏขึน้ ให ้แก ้ไขข ้อมูล แล ้วคลิก Next
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่ี ้องการ
4. ในหน้าต่าง Settings ใหก้ าหนดสิทธิทต

้
่ ทธิการใช ้งานของผูใ้ ช ้งาน โดยไปทีหน้
่ าต่าง Assign licenses แล ้ว
5. ขันตอนต่
อไป คือ เพิมสิ
่ นยันการแก ้ไขข ้อมูลบัญชีผูใ้ ช ้งานจานวนมาก
คลิก Next หลังจากนั้น ให ้คลิก Submit เพือยื
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่ บผูใ้ ช ้งานทีมี
่ การเปลียนแปลง
่
่
่
6. หน้าต่างผลลัพธ ์จะแสดงข ้อมูลสรุปเกียวกั
ซึงการเปลี
ยนแปลงในแต่
่
ละบริการจาเป็ นต ้องรอเวลา เพือให
้ระบบปร ับปรุงข ้อมูลล่าสุด

การลบผู ้ใช ้งาน

้ั
มีขนตอนดั
งต่อไปนี ้
1. ไปที่ Office 365 admin center เลือก Users > Active Users
่ ต
่ ้องการลบ แล ้วคลิก DELETE
2. เลือกชือที

่ นยันการลบ
และคลิก Yes เพือยื
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่ ณลบผูใ้ ช ้งานแล ้ว ข ้อมูลของผูใ้ ช ้งานจะยังคงอยูอ
เมือคุ
่ ก
ี 30 วัน ทาให ้สามารถกู ้คืนข ้อมูล
่ี งค ์ผูใ้ ช ้งานจาก Active Directory แล ้ว จะต ้องลบหรือกู ้คืน
ต่างๆ ได ้ในช่วงเวลานี ้ แต่ในกรณี ทซิ
ข ้อมูลจาก Active Directory เท่านั้น

การกู ้คืนผู ้ใช ้งาน
่
ผูด้ แู ลระบบสามารถกู ้คืนข ้อมูลผูใ้ ช ้งานได ้หลังจากทีลบผู
ใ้ ช ้งานออกไปแล ้วภายใน 30 วัน
่ าเนิ นการกู ้คืนข ้อมูล จะต ้องมั่นใจว่าสิทธิการใช ้งานทีมี
่ อยูอ
แต่กอ
่ นทีจะด
่ นุ ญาตให ้ดาเนิ นการได ้
่ ใ้ ช ้งานและทีอยู
่ พ
้ นอีกด ้วย สาหร ับขันตอนการกู
้
นอกจากนี ้ ชือผู
่ ร็อกซีก็จะต ้องไม่ซากั
้คืนผูใ้ ช ้ ให ้
ทาดังต่อไปนี ้
1. ไปที่ Users > Deleted users
่ าต่าง Deleted users ให ้เลือกชือผู
่ ้ใช ้งานทีต
่ ้องการกู ้คืนข ้อมูล แล ้วคลิก Restore
2. ทีหน้
users
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3. หลังจากกู ้คืนข ้อมูลได ้แล ้ว ให ้คลิก Close

่
การเปลียนรู
ปภาพบน Office 365
่ ปภาพของตนเองใน Office 365 ได ้ โดยไปที่
ผูใ้ ช ้งานสามารถเพิมรู
่ ความละเอียดสูง
ของหน้าจอ ขอแนะนาให ้ใช ้รูปภาพทีมี
่
1. ไปทีเพจ
www.portal.office.com ของตนเอง
2. เลือก

> Change
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่ มบนขวา
ทีมุ

่ ปภาพ แล ้วคลิก Save
3. เพิมรู

่ ปให ้ผูใ้ ช ้งานแต่ละคนได ้ แต่สามารถแจ ้งผูใ้ ช ้งานให ้
หมายเหตุ: ผูด้ แู ลระบบจะไม่สามารถเพิมรู
่ ปได ้ และดูข ้อมูลได ้ที่ Office 365 admin center
เพิมรู

การจัดการรหัสผ่าน

้ ารหัสผ่านใหม่ของผู ้ดูและระบบ
การตังค่

่ี การลืมรหัสผ่าน ผูด้ แู ลระบบสามารถตังค่
้ ารหัสผ่านใหม่ได ้ โดยทาตามขันตอนดั
้
ในกรณี ทมี
งนี ้
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1. ในหน้าต่าง Office 365 Sign In ให ้เลือก Forgot your password?

หรือผูใ้ ช ้งานจะเข ้าไปดาเนิ นการเองก็ได ้ โดยไปที่ self-service password reset tool
่ อ
่ สจ
2. ในหน้าต่าง User verification ให ้พิมพ ์ทีอยู
่ เี มลและตัวอักษรเพือพิ
ู น์ตวั ตน แล ้วคลิก
Next
3. เลือกวิธก
ี ารตรวจสอบความถูกต ้อง
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้
้ ้องทาให ้เสร็จภายใน 60 นาที และต ้องใช ้เครืองและเบราว
่
ขันตอนเหล่
านี จะต
์เซอร ์เดียวกันตลอด
่
้
่ ้นใหม่ทน
กระบวนการ หากมีการปิ ดเครืองหรื
อเบราว ์เซอร ์ กระบวนการทังหมดจะเริ
มต
ั ที
่ี โดเมนส่วนตัว เช่น Contoso.com ให ้เลือกวิธท
่ี ้องการ แล ้วใส่รหัสผ่านใหม่ แล ้วจึง
4. ในกรณี ทมี
ี ต
่
้
คลิก Finish เพือจบขั
นตอน
5. อีเมลยืนยันจะถูกส่งออกไปว่ามีการแก ้ไขรหัสผ่านเรียบร ้อยแล ้ว ดังภาพ

้ ารหัสผ่านใหม่ของผู ้ใช ้งาน
การตังค่
1. ไปที่ Office 365 admin center เลือก Users
่ าต่าง Active users ให ้เลือกผูใ้ ช ้งานทีต
่ ้องการตังค่
้ ารหัสผ่านใหม่ แล ้วเลือก Reset
2. ทีหน้
password
่ าต่าง Reset password ให ้ระบุทอยู
่ี อ
่ ้องการให ้ส่งรหัสผ่านใหม่ในช่อง Send
3. ทีหน้
่ เี มลทีต
results in email หรือเลือก Make this person change their password the next
่
่
่
้ั ดไป
time they sign in เพือแจ
้งให ้ผู ้ใช ้งานเปลียนรหั
สผ่านใหม่ในเวลาทีจะเข
้าสูร่ ะบบครงถั
้ ารหัสผ่านชัวคราว
่
่ ไว ้
4. เลือก Reset แล ้วระบบจะตังค่
แล ้วส่งไปยังอีเมลทีระบุ
่
้
5. หน้าต่าง Results จะแสดงข ้อมูลยืนยัน ให ้คลิก Finish เพือจบขั
นตอน
้ ารหัสผ่านใหม่มากกว่า 1 คน ให ้เลือกผูใ้ ช ้งานมากกว่า 1 คนตังแต่
้
หากต ้องการตังค่
้
่
ขันตอนที
สอง
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้ ารหัสผ่านใหม่ได ้ด ้วยตนเอง
กาหนดให ้ผู ้ใช ้งานสามารถตังค่

้ ารหัสผ่านได ้ด ้วยตนเอง โดยไม่
ผูด้ แู ลระบบ Office 365 สามารถอนุ ญาตให ้ผู ้ใช ้งานตังค่
จาเป็ นต ้องแจ ้งผูด้ แู ลระบบก็ได ้ แต่ผูใ้ ช ้งานจะต ้องลงทะเบียน Azure Active Directory ก่อน โดยให ้
้
่
ทาตามขันตอนใน
Register your free Azure Active Directory subscription เมือ
้ ารหัสผ่านใหม่ด ้วยตนเองได ้
ลงทะเบียนเรียบร ้อยแล ้ว ผูด้ แู ลระบบต ้องเปิ ดให ้ผูใ้ ช ้งานสามารถตังค่
้
ขันตอนการด
าเนิ นการจะมีรายละเอียดใน Enable users to reset their Azure AD
passwords

การกาหนดอายุของรหัสผ่าน
1. ไปที่ Office 365 admin center เลือก Service settings > Passwords

2. หากไม่ต ้องการให ้รหัสผ่านหมดอายุ ให ้เลือก Passwords never expire หากเลือกตัวเลือกนี ้
ผูใ้ ช ้งานจะไม่ได ้รับการแจ ้งเตือนใดๆ
้
3. หากต ้องการให ้รหัสผ่านหมดอายุ สามารถเลือกกาหนดได ้ตังแต่
14 ถึง 730 วัน
้
4. หากต ้องการให ้มีการแจ ้งเตือนรหัสผ่านหมดอายุ สามารถกาหนดได ้ตังแต่
1 ถึง 30 วัน
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การจัดการผูใ้ ช ้งานภายนอก
การแชร ์ปฏิทน
ิ ให ้กับผู ้ใช ้งานภายนอก
โดยปกติการแชร ์ปฏิทน
ิ จะใช ้งานเฉพาะพนักงานภายในองค ์กร แต่เราสามารถกาหนดให ้
พนักงานสามารถแชร ์ปฏิทน
ิ ไปยังผูใ้ ช ้งานภายนอกได ้ ทาให ้สามารถเห็นสถานะ Free หรือ Busy
่
้ านี จะมี
้ ผลกับพนักงานทังองค
้
้
ได ้ ซึงการตั
งค่
์กร สาหร ับขันตอนการแชร
์ สามารถทาได ้ดังนี ้
1. ไปที่ Office 365 admin center เลือก External sharing > Calendar
2. เลือก Let people in your organization use a public URL to share their
calendars ในกรณี ทอนุ
ี่ ญาตให ้ผูใ้ ช ้งานภายในองค ์กรสามารถแชร ์ปฏิทน
ิ เป็ น Public URL ได ้
่
้ ้ ควรเลือก Share calendar via web link for
3. หากต ้องการให ้บุคคลทัวไปใช
้ปฏิทน
ิ นี ได
้ าว่า ต ้องการให ้บุคคลภายนอกเห็นรายละเอียดใดบ ้าง
anonymous users แล ้วตังค่

่ นทึกการตังค่
้ า
4. คลิก save เพือบั

การแชร ์ไซต ์ให ้กับผู ้ใช ้งานภายนอก
1. ไปที่ Office 365 admin center เลือก External Sharing > Sites
่
2. เลือก Let external people access your sites เพือให
้บุคคลภายนอกสามารถเข ้าถึงไซต ์
ได ้
3. เลือกประเภทในการเข ้าถึงของผูใ้ ช ้ภายนอก (External User)
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 ให ้เลือก No anonymous guest links. Only allow sharing with authenticated
users หากต ้องการให ้ผูใ้ ช ้งานภายนอกเข ้าสูร่ ะบบโดยใช ้บัญชี Office 365 หรือบัญชี
Microsoft ก่อน
 เลือก Allow sharing via anonymous guest links for your sites and
่ ญาตให ้เข ้าถึงได ้ จะต ้องส่ง URL
documents หากต ้องการเลือกเฉพาะบางบุคคลเท่านั้นทีอนุ
ไปให ้บุคคลเหล่านั้นทางอีเมลเท่านั้น

่ นทึกการตังค่
้ า
4. คลิก Save เพือบั

การจัดการสิทธิ
ประเภทของสิทธิของผู ้ดูแลระบบ

่ี ้ร ับ ตาม
Office 365 สามารถแบ่งการจัดการระบบได ้หลากหลายรูปแบบ โดยแบ่งตามสิทธิทได
ตารางด ้านล่างนี ้
บทบาทผู ด
้ ู แลระบบ
Office 365

บทบาทใน
Exchange Online

บทบาทใน
SharePoint
Online

บทบาทใน Skype
for Business

Global admin

Exchange Online
admin

SharePoint Online
admin

Skype for Business
admin
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Billing administrator
Password
administrator
Service administrator
User management
administrator
Exchange
administrator
SharePoint
administrator
Skype for Business
administrator

Company admin
N/A
Help Desk admin

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

Exchange Online
admin
N/A

N/A

N/A
Skype for Business
Online admin
N/A
Skype for Business
Online admin
N/A

SharePoint Online
admin
N/A

N/A

N/A
Skype for Business
Online admin

่
หน้าทีการท
างานในแต่ละสิทธิของผู ้ดูแลระบบ

่
ในแต่ละหน้าทีสามารถแบ่
งการทางานได ้ดังต่อไปนี ้
สิทธิ

Billin

Global

Password

Service

User

Exchange

SharePoint

Skype for

g

admin

admin

admin

manage-

admin

admin

Business

admin
ดูข ้อมูล

ทา

ment admin
ทา

ทา

ทา

ทา

admin
ทา

องค ์กรและ

ทา (แต่แก ้ไข

ทา (แต่แก ้ไข

ไม่ได ้)

ไม่ได ้)

ข ้อมูลผูใ้ ช ้
จัดการเคส

ทา

ทา

ทา

ทา

ทา

ทา

ทา

ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ทา แต่มี

ไม่ทา

ทา แต่มี

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

บริการให ้
ความ
ช่วยเหลือ
ต่างๆ
้ ารหัสผ่าน
ตังค่
ใหม่

ข ้อจากัด คือ

ข ้อจากัด ผูด้ ูแล
้
ระบบนี ไม่

ผูด้ ูแลระบบนี ้
จะสามารถ
้ า
ตังค่

้ า
สามารถตังค่

รหัสผ่านใหม่

สาหรับ Billing,

ได ้เฉพาะกับ
่ ใช่
ผูใ้ ช ้ทีไม่

global และ

รหัสผ่านใหม่

Service
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ผูด้ ูแลระบบ
เท่านั้น
ดาเนิ นการ
่ อและ
้
สังซื

admins ได ้

ทา

ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ทา

ทา

ทา

ทา

ไม่ทา

ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ทา; แต่มี

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ทา

ทา

ทา

เรียกชาระเงิน
ดูผูใ้ ช ้และ
บทบาท
สร ้าง แก ้ไข
และลบผูใ้ ช ้

ข ้อจากัดคือไม่

และกลุ่ม

สามารถลบ
Global Admin
หรือสร ้างผูด้ ูแล
่
ระบบอืนได
้

จัดการสิทธิ

ไม่ทา

ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

การใช ้งาน

ทา; แต่มี
ข ้อจากัดคือไม่

ของผูใ้ ช ้

สามารถลบ
Global Admin
หรือสร ้างผูด้ ูแล
่
ระบบอืนได
้

ดูสท
ิ ธิการใช ้

ไม่ทา

ทา

ไม่ทา

ทา

งานของผูใ้ ช ้

ทา; แต่มี
ข ้อจากัดคือไม่
สามารถลบ
Global Admin
หรือสร ้างผูด้ ูแล
่
ระบบอืนได
้

จัดการโดเมน

ไม่ทา

ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

จัดการข ้อมูล

ไม่ทา

ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ทา

ทา

ทา

องค ์กร
ดูสถานะการ
ให ้บริการและ
Message
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center
posts
มอบหมาย
่
หน้าทีการท
า

ไม่ทา

ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ทา

ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ไม่ทา

ดูแลระบบแก่
ผูอ้ น
ื่
ใช ้การซิงโคร
ไนเซชันกับ
ไดเรกทอรี
จัดการการทา
รายงาน
จัดการ
อุปกรณ์
่
่ างๆ
เคลือนที
ต่

่ ทธิผู ้ดูแลระบบ
การเพิมสิ
่ นได
้
้
ผูด้ แู ลระบบอาจมีสท
ิ ธิเพิมขึ
้ โดยจะต ้องทาตามขันตอนดั
งต่อไปนี ้
1. ไปที่ Office 365 admin center แล ้วเลือก Users > Active Users
่ าต่าง Active users ให ้เลือกผูใ้ ช ้งานทีต
่ ้องการมอบหมายให ้เป็ นผู ้ดูแลระบบ แล ้ว
2. ทีหน้
คลิก Edit USER ROLES

Admin Manual
70

3. เลือก Global Administrator หรือ Customized Administrator

่ อ
่ มในช่อง Alternate email address ทีไม่
่ ใช่อเี มลบน Office 365 เพือ
่
4. กรอกทีอยู
่ เี มลเพิมเติ
่ งไปยังอีเมลนั้น รวมถึงการแจ ้งเตือนหากมีการลืมรหัสผ่าน หลังจากนั้น
คอยรับการแจ ้งเตือนทีส่
่ นทึกการตังค่
้ า
ให ้คลิก Save เพือบั
ท ้ายบท
้
่ บการจัดการผู ้ใช ้งานและรหัสผ่าน รวมทังการสร
้
ในบทนี ้ เนื อหาจะเกี
ยวกั
้าง Office 365
้ ้าใจถึงความแตกต่างของหน้าทีของผู
่
Group พร ้อมทังเข
ด้ แู ลระบบในลักษณะต่างๆ สาหรับในบท
่
่
ถัดไป จะเป็ นเรืองเกี
ยวกั
บการดูแลระบบ Exchange Online
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Chapter 5 Exchange admin center
่ ้งานบนเว็บ ใช ้ในการบริหาร
Exchange Admin center (EAC) เป็ นแผงควบคุมทีใช
่ ด้ แู ลระบบไม่สามารถจัดการได ้ผ่าน Office 365 admin center สิงที
่ ่
จัดการอีเมลโดยเฉพาะ ซึงผู
ผูด้ แู ลระบบควรทราบในการจัดการ Exchange Online มีดงั ต่อไปนี ้
ภาพรวมของ Exchange admin center
หากผูด้ แู ลระบบต ้องการจัดการระบบ Exchange Online ให ้ไปที่ Office 365 admin
่ี ทสุ
่ี ดในการเข ้าถึง
center แล ้วเลือก Admin > Exchange สาหร ับประสบการณ์ทดี
่
Exchange admin center ขอแนะนาให ้ใช ้เบราว ์เซอร ์ทีตรงตามข
้อกาหนดของระบบ (System
่
่
Requirement) ของ Office 365 ซึงสามารถดู
ได ้รายละเอียดได ้ทีความต
้องการของระบบ
่
้ ง
สาหรับ Office เมือไปยั
ง Exchange admin center แล ้ว หน้าต่างเบราว ์เซอร ์จะปรากฏขึนดั
ภาพด ้านล่าง

่ รายละเอียดดังต่อไปนี ้
ส่วน Feature Pane จะเป็ นช่องทางลัดเข ้าสูแ่ ผงควบคุมต่างๆ ซึงมี


Recipients (ผู ร้ ับ)
ผูด้ แู ลระบบสามารถจัดการ Mailboxes (กล่องจดหมาย), Groups (กลุม
่ ), Resource
่ ต้ ด
mailboxes (กล่องจดหมายทรัพยากร), Contacts (รายชือผู
ิ ต่อ), Shared mailboxes
่ ้ร่วมกัน), และการทา Mailbox migrations (การโอนย ้ายกล่องจดหมาย) ได ้
(กล่องจดหมายทีใช
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Permissions (สิทธิ)
ผูด้ แู ลระบบสามารถจัดการ Administrator roles (บทบาทของผูด้ แู ลระบบ), User roles
(บทบาทของผู ้ใช ้), และ Outlook Web App policies (นโยบายของ Outlook Web App)
ได ้
Compliance Management (การบริหารการปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อกาหนด)
ผูด้ แู ลระบบสามารถจัดการ In-Place eDiscovery & Hold, Auditing (การตรวจสอบ
่ั
ความถูกต ้อง), Data Loss Prevention (การป้ องกันข ้อมูลรวไหล
), Retention policies
(นโยบายการเก็บรักษาอีเมล), Retention tags (แท็กการเก็บรักษาอีเมล), และ Journal rules
(กฏการบันทึกประจาวัน) ได ้
Organization (องค ์กร)
ผูด้ แู ลระบบสามารถจัดการ Organization sharing (การแชร ์ข ้อมูลภายนอกองค ์กร)
และ apps for Outlook (แอปสาหรับ Outlook) ได ้
Protection (การป้ องกัน)
ผูด้ แู ลระบบสามารถจัดการ Malware filters (ตัวกรองมัลแวร ์), Connection filters
่
้
(ตัวกรองการเชือมต่
อ), Content filters (ตัวกรองเนื อหา)
, Outbound spam (ตัวกรองสแปม),
และ Quarantine for your organization (การกักกันสแปม) ได ้
Advanced Threats (การป้ องกันภัยคุกคาม)
่
ผูด้ แู ลระบบสามารถจัดการ Safe Links (ลิงก ์ทีปลอดภั
ย) และ Safe Attachments (ไฟล ์
่
่ นการจัดการสาหรับ Office 365 แผน Enterprise E5
แนบทีปลอดภั
ย) ได ้ ซึงเป็
Mail Flow (การร ับส่งอีเมล)
ผูด้ แู ลระบบสามารถจัดการ Rules (กฎ), Delivery reports (รายงานการส่งอีเมล),
่
Message tracing (การติดตามข ้อความ), Accepted domains (โดเมนทียอมร
ับ), และ Send
่
and Receive connectors (ตัวเชือมต่
อการร ับส่งอีเมล) ได ้
Mobile (อุปกรณ์มอ
ื ถือ)
่ ญาตให ้เชือมต่
่
ผูด้ แู ลระบบสามารถจัดการมือถือทีอนุ
อกับองค ์กรได ้ผ่าน Mobile device
access and Mobile device mailbox policies (นโยบายการเข ้าถึงจากอุปกรณ์มอ
ื ถือและ
กล่องจดหมายจากอุปกรณ์มอ
ื ถือ)
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Public Folders (โฟลเดอร ์สาธารณะ)
ผูด้ แู ลระบบสามารถจัดการ Public folders (โฟลเดอร ์สาธารณะ) และ Public folder
mailboxes (กล่องจดหมายสาหรับโฟลเดอร ์สาธารณะ)

Unified Messaging (การส่งข้อความแบบรวมศู นย ์)
ผูด้ แู ลระบบสามารถจัดการ Unified Messaging (UM) dial plans (รูปแบบหมายเลข
โทรศัพท ์ในการส่งข ้อความแบบครบวงจร) และ UM IP gateways (เกตเวย ์ IP ของการส่ง
ข ้อความแบบครบวงจร)
 Hybrid
้
ผูด้ แู ลระบบสามารถจัดการและติดตังการท
าไฮบริดสาหรับ Exchange Online กับ
้
Exchange แบบติดตังภายในองค
์กรได ้จาก Exchange admin center


การจัดการ Recipient
1. การกาหนดสิทธิของผูใ้ ช ้
การกาหนดสิทธิของผูใ้ ช ้งานจะมี 3 ระดับ ดังนี ้
้ ญาตให ้ผูใ้ ช ้งานอืนเปิ
่ ดอีเมลของเจ ้าของอีเมลได ้ แต่อย่างไรก็ตาม
o
Full Access สิทธินีอนุ
สิทธิแบบ Full Access จะไม่สามารถส่งอีเมลได ้ จะต ้องใช ้สิทธิแบบ Send As หรือ Send on
Behalf แทน
้ ญาตให ้ผูใ้ ช ้งานอืนสามารถส่
่
o
Send As สิทธินีอนุ
งอีเมลจากเจ ้าของอีเมลได ้ หลังจากมอบ
้ ้กับผูใ้ ช ้งานทีต
่ ้องการแล ้ว ทุกๆ ข ้อความทีผู
่ ใ้ ช ้คนนี ส่
้ งจะถูกส่งในนามของเจ ้าของอีเมลนี ้
สิทธินีให
้
่ Sign In เข ้าถึงอีเมลของเจ ้าของได ้ อนุ ญาต
แต่อย่างไรก็ตามสิทธินีจะไม่
อนุ ญาตให ้ผูใ้ ช ้งานอืน
่ าได ้เฉพาะเปิ ดอีเมลเท่านั้น
ให ้ผูใ้ ช ้งานอืนท
้ ญาตให ้ผูใ้ ช ้งานอืนสามารถใช
่
้
o
Send on Behalf สิทธินีอนุ
้กล่องจดหมายนี ในการส่
ง
้ ้กับผูใ้ ช ้งานทีต
่ ้องการแล ้ว ในส่วนของ From ของทุกๆ
ข ้อความได ้ หลังจากมอบสิทธินีให
ข ้อความจะถูกส่งในนามของเจ ้าของอีเมลนั้น
้
้ ามีดงั ต่อไปนี ้
ขันตอนในการตั
งค่
1)
ในหน้า Exchange admin center ให ้เลือก Recipients > Mailboxes
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2)

่ ้องการจัดการสิทธิ
เลือกกล่องจดหมายทีต

3)

คลิก More Option ทางด ้านขวา ใต ้ Mailbox Delegation แล ้วเลือก Add

4)
OK

่ี ้องการ และคลิก
ในหน้าต่าง Bulk add delegation ให ้คลิก Add+ แล ้วเลือกสิทธิทต
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2. การจัดการ Distribution Group
วิธก
ี ารสร ้าง Distribution Group มีดงั ต่อไปนี ้
1)
2)

ใน Exchange admin center ให ้เลือก Recipients > Groups
คลิก New + > Distribution group

Admin Manual
76

่ิ ควรกรอกดั
่
ในหน้าต่าง New distribution group จะมีสงที
งต่อไปนี ้
่
่ ธก
้ อควร
่

Display name รายชือกลุ
ม
่ จะแสดงอยูใ่ น Address book ซึงวิ
ี ารตังชื
้ ้อ่านเข ้าใจง่าย
ตังให
่ ้องไม่เกิน 64 ตัวอักษร หาก

Alias ใช ้สาหร ับกาหนดนามแฝงให ้กับกลุม
่ นั้น ซึงต
่ อง To ระบบจะค ้นหา Display name ให ้โดยอัตโนมัต ิ
พิมพ ์นามแฝงทีช่
่ ้นจะเป็ นคนทีสร
่ ้างกลุม

Owners ค่าเริมต
่ นี ้ ทุกกลุม
่ จะต ้องมีเจ ้าของอย่างน้อย 1
่ ้าของได ้โดยคลิก Add +
คน ผูด้ แู ลระบบสามารถเพิมเจ
่

Members ใช ้สาหร ับเพิมสมาชิ
กเข ้าไปยังกลุม
่ และสามารถระบุได ้ว่าถ ้าจะเข ้า
หรือออกจากกลุม
่ ต ้องขออนุ ญาตก่อนหรือไม่
3)
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่
้
4) คลิก Save เพือสร
้างกลุม
่ ขึนมา

3. การจัดการ Mail Contact
่ ต้ ด
่ นคนละโดเมนของ
Mail contact หรือชือผู
ิ ต่อภายนอกจะเป็ นบุคคลหรือองค ์กรซึงเป็
่ ใ้ ช ้งานสามารถค ้นหารายชือผู
่ ต้ ด
่
องค ์กร โดยทีผู
ิ ต่อภายนอกได ้จาก Address book ซึงมี
้
ขันตอนต่
อไปนี ้
1)
ใน Exchange admin center ให ้เลือก Recipients > Contacts
2)
คลิก New + > Mail contact
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่ ควรกรอกคื
่
่
3)
สิงที
อ Display name, Alias และ External email address เมือกรอก
เสร็จแล ้ว ให ้คลิก Save

4. การจัดการ Room Mailbox
่ ด้ แู ลระบบ
Room mailbox ใช ้สาหร ับการจองห ้องประชุม ห ้องอบรม หรือห ้องต่างๆ หลังจากทีผู
้
่ Room mailbox ในการเชิญ
สร ้างขึนมา
ผูใ้ ช ้งานสามารถจองห ้องประชุมได ้ง่ายๆ โดยเพิม
่ วธิ ก
ประชุมทุกครงั้ ซึงมี
ี ารสร ้างดังต่อไปนี ้
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1)
2)

ใน Exchange admin center เลือก Recipients > Resources
คลิก New + > Room Mailbox

่ ้องการ โดยชือห
่ ้องจะต ้องไม่เกิน 64 อักขระ และสามารถเข ้าใจได ้ง่าย
3)
ระบุข ้อมูลทีต
หลังจากกรอกข ้อมูลแล ้ว ให ้คลิก Save

5. การจัดการ Equipment Mailbox
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Equipment mailbox ใช ้สาหร ับในการจองทร ัพยากรโดยไม่จาเป็ นต ้องระบุสถานที่ เช่น
่ ด้ แู ลระบบสร ้างขึนมา
้
คอมพิวเตอร ์ โปรเจ็กเตอร ์ ไมโครโฟน หรือรถบริษท
ั หลังจากทีผู
ผูใ้ ช ้งาน
่ Equipment mailbox ในการเชิญประชุมทุกครง้ั ซึงมี
่
สามารถจองทร ัพยากรได ้ง่ายๆ โดยเพิม
วิธก
ี ารสร ้างดังต่อไปนี ้
1)
2)

ใน Exchange admin center เลือก Recipients > Resources
คลิก New + > Equipment Mailbox

่ ้องการ โดยชือทร
่
3)
ระบุข ้อมูลทีต
ัพยากรจะต ้องไม่เกิน 64 อักขระและสามารถเข ้าใจได ้ง่าย
หลังจากกรอกข ้อมูลเสร็จแล ้ว ให ้คลิก Save
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6. การจัดการ Shared Mailbox
่
Shared Mailbox สาหร ับการใช ้งานแบบกลุม
่ ซึงจะมี
ขนาด 50 GB ต่อหนึ่ งกล่อง และมี
้ ที
่ แยกจากกล่
่
่ี ขนาด 50 GB ตัวอย่างการใช ้งานกล่องจดหมายแบบ
พืนที
องผูใ้ ช ้งานตามปกติทมี
่ นอีเมล Support ไม่ได ้ระบุ
แชร ์ เช่น info@contoso.com หรือ sales@contoso.com ซึงเป็
่ ้ร ับสิทธิในการเข ้าถึงกล่องจดหมายแชร ์ และเมือต
่ ้องการ
ว่าใครเป็ นผูร้ ับ ผูร้ ับจะเป็ นใครก็ได ้ทีได
ตอบอีเมล ก็จะตอบในอีเมลเดียวกัน
1)
ใน Exchange admin center ให ้เลือก Recipients > Shared
2)
คลิก New + > Shared Mailbox
่
3)
กาหนดชือ่ อีเมล และเพิมสมาชิ
ก แล ้วคลิก Save

่
้
เมือสร
้าง Shared Mailbox แล ้ว ขันตอนต่
อไปคือ การเปิ ดใช ้งาน ตัวอย่างเช่น การเปิ ด
ใช ้งานบน Outlook Web App
i.
ii.

่ ้าใช ้งาน Outlook Web App
ลงชือเข
่ องจดหมายหลักทีอยู
่ ด
คลิกขวาทีกล่
่ ้านซ ้าย แล ้วเลือก Add Shared Folder
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iii.
Add

iv.

่ ออีเมลของ Shared Mailbox และคลิก
ใน Add Shared Folder ให ้พิมพ ์ชือหรื

Shared Mailbox จะปรากฏขึน้
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การจัดการ Compliance
1. การจัดการ Archive Mailbox
Archive Mailbox หรือ In-Place Archive ใน Exchange Online ช่วยให ้ผูด้ แู ลระบบ
้ การจั
่
สามารถควบคุมพืนที
ดเก็บอีเมลได ้ โดยผูใ้ ช ้งานสามารถดูอเี มลของ Archive Mailbox
โดยคัดลอกไปมาระหว่าง Primary Mailbox กับ Archive Mailbox ได ้ผ่าน Outlook หรือ
่ ดใช ้งาน Archive Mailbox แล ้ว ระบบจะเปิ ดค่าเริมต
่ ้นของ
Outlook Web App หลังจากทีเปิ
่ ้สร ้างขึนมาใหม่
้
การทา Retention ทันทีให ้กับทุกๆ กล่องจดหมายทีได
โดยมีข ้อกาหนด 2 ข ้อที่
้
จะถูกสร ้างขึนโดยอั
ตโนมัตค
ิ อื
่ ากว่า 2 ปี ออกจาก Primary Mailbox ไปยัง Archive Mailbox

ย ้ายข ้อความทีเก่
่ ากว่า 14 วันจากโฟลเดอร ์ Recoverable ของ Primary Mailbox ไป

ย ้ายขอ้ ความทีเก่
ยังโฟลเดอร ์ Recoverable ของ Archive Mailbox
แนวทางการเข ้าถึง Archive Mailbox ของผูใ้ ช ้งาน
ผูใ้ ช ้งานสามารถใช ้ Outlook หรือ Outlook Web App ในการดู Archive Mailbox
ได ้ แต่ผู ้ใช ้งานไม่สามารถดูบนสมาร ์ทโฟนได ้ เพราะว่า Exchange ActiveSync ไม่รองรับ
ฟี เจอร ์นี ้
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่
หมายเหตุ: Outlook ทีสามารถเปิ
ด Archive Mailbox ได ้จะต ้องเป็ น
Outlook in Office 365 subscriptions

Outlook in Office 365 ProPlus

Outlook in Office 365 Enterprise E3
Outlook Retail Licenses

Outlook 2016 Standalone

Outlook 2013 Standalone
Outlook Volume Licenses

Outlook 2013 Standlone

Outlook 2013 Included with Microsoft Office Professional Plus 2013

Outlook 2010 Standalone

Outlook 2010 Included with Microsoft Office Professional Plus 2010
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้
ขันตอนการเปิ
ดฟี เจอร ์ Archive
1) ใน Exchange admin center ให ้เลือก Recipients > Mailboxes
2) ในหน้ารายละเอียด ใต ้ In-Place Archive ให ้คลิก Enable

่ ดใช ้งานแล ้ว สถานะจะเปลียนเป็
่
เมือเปิ
น Enabled

วิธก
ี ารแก ้ไข Archive Policy
1) ไปที่ Compliance Management > Retention tags
2) ให ้เลือกแท็ก Default 2 year move to archive แล ้วคลิก Edit
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3) ใน Retention Tag ให ้แก ้ไขตามต ้องการ แล ้วคลิก Save

2. การทารายงาน Exchange Auditing report
่ ดขึนได
้
การใช ้งาน Audit Logging จะช่วยให ้ผูด้ แู ลระบบสามารถแก ้ไขปัญหาทีเกิ
้
่
่ ด้ แู ลระบบทุกคนเป็ นผูแ้ ก ้ไข เพือให
่
โดยเฉพาะการเปลียนแปลงที
ผู
้เป็ นไปตามนโยบายของบริษท
ั
สาหรับ Exchange Online จะแบ่งการทา Audit Logging เป็ น 2 ประเภทคือ

Administrator audit logging คือการจัดเก็บทุกการกระทาของผูด้ แู ลระบบ รวมถึง
คาสัง่ Shell Command ด ้วย
่ ด้ แู ลระบบสามารถเข ้าใช ้กล่องจดหมายได ้ หรือ

Mailbox audit logging จะใช ้ก็ตอ
่ เมือผู
่
มีการอนุ ญาตให ้ผูใ้ ช ้งานอืนสามารถเข
้าใช ้งานได ้ สามารถให ้ผูด้ แู ลระบบสามารถวิเคราะห ์ได ้ว่า
ใครเปิ ดใช ้หรือดูกล่องจดหมายโดยไม่ได ้รับอนุ ญาต
วิธก
ี ารทารายงาน Mailbox Audit Log
1) ไปที่ Compliance Management > Auditing
2) คลิก Export mailbox audit logs
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่
่ ้องการทารายงานของ Mailbox Audit Log
3) ให ้กาหนดเงือนไขที
ต

่
่ อ่ SearchResult.XML
4) คลิก Export เพือสร
้างรายงานทีชื
วิธก
ี ารทารายงาน Administrator Audit Log
1) ไปที่ Compliance Management > Auditing เลือก Run the admin audit log
report
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่
่ ้นและวันสินสุ
้ ด หลังจากนั้น ให ้คลิก Search
2) กาหนดเงือนไขวั
นเริมต
่
่
หมายเหตุ: เรืองเวลาที
แสดงผลจะอยู
ใ่ นรูปแบบ UTC (Coordinated Universal Time)

่ มพ ์เฉพาะ Audit Log Entry ได ้โดยการคลิกที่ Print
3) ผูด้ รู ะบบสามารถสังพิ
การจัดการ Transport Rule
ผูด้ แู ลระบบสามารถจัดการ Exchange Mail Flow Rules หรือ Transport Rule ได ้
่
่
โดยต ้องระบุเงือนไขที
ชัดเจน
ลักษณะของ Mail Flow rule จะคล ้ายกับ Inbox rule แต่แตกต่าง
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่
่
่ จะให
่
้
กันตรงทีสามารถก
าหนดเงือนไข
ข ้อยกเว ้น และสิงที
้ทาได ้ โดยจะมีผลกับทังองค
์กร ในขณะ
่ าหนดเท่านั้น
ที่ Inbox Rule จะมีผลเฉพาะกับผูใ้ ช ้งานทีก
ตัวอย่างการใช ้งาน Transport Rule ในการตรวจสอบไฟล ์แนบ
1) ไปที่ Mail Flow > Rules
่ ้ Apply this rule
2) สร ้าง Rule ใหม่ โดยคลิก More options > Any attachment และทีใต
่
่ ้องการ
if ให ้เลือกเงือนไขที
ต

การจัดการ Anti-Spam และ Anti-Virus
ถ ้าผูด้ แู ลระบบใช ้งาน Exchange Online หรือ Exchange Online Protection (EOP)
่ พงึ
ทุกๆ อีเมลในระบบจะได ้ร ับการป้ องกันสแปมและมัลแวร ์ สาหร ับสแปมหมายถึง ข ้อความทีไม่
้ านโปรแกรมหรือข ้อมูลแล ้ว
ประสงค ์และไม่ถก
ู ต ้องในข ้อความอีเมล ส่วนไวร ัสคือการติดเชือผ่
่
แพร่กระจายไปทั่วระบบคอมพิวเตอร ์ ส่วนสปายแวร ์หมายถึงมัลแวร ์ทีขโมยข
้อมูลส่วนตัว เช่น
ข ้อมูลการเข ้าถึงระบบ เป็ นต ้น และส่งข ้อมูลนั้นไปยังผูเ้ ขียนมัลแวร ์ตัวนั้นๆ
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้ ้รวมการป้ องกันมัลแวร ์และสแปม ทังข
้ ้อความอีเมลภายในและภายนอก
บริการ EOP นี ได
้ าเริมต
่ ้น เพราะเทคโนโลยีทปร
่ี ับปรุงสม่าเสมอ จะช่วยให ้
องค ์กร ผูด้ แู ลระบบไม่จาเป็ นต ้องตังค่
้ า ตามนโยบาย
ผูด้ แู ลระบบทางานได ้ง่ายขึน้ อย่างไรก็ตาม ผูด้ แู ลระบบสามารถกาหนดการตังค่
ความปลอดภัยของบริษท
ั ได ้ผ่าน Exchange admin center (EAC) หรือ ผ่าน Windows
้ า สามารถศึกษาเพิมเติ
่ มได ้ Anti-spam and antiPowerShell สาหร ับข ้อมูลการตังค่
malware protection
่
่ ม
ข ้อมูลทีควรทราบเพิ
มเติ
่ ม

ข ้อมูลการดูแลระบบของ Exchange admin center เพิมเติ

วิเคราะห ์และแก ้ปัญหา Outlook
้ าเครืองพิ
่

วิธก
ี ารตังค่
มพ ์ให ้สามารถส่งอีเมลผ่าน Office 365
้ าตัวกรองสแปมใน Office 365 เพือบล็
่

วิธก
ี ารตังค่
อกสแปมอีเมล
ท ้ายบท
้
่ าคัญเกียวกั
่
ในบทนี ้ ผูด้ แู ลระบบได ้เรียนรู ้ถึงขันตอนที
ส
บการดูแลระบบ Exchange
้ ขนพื
้ั นฐาน
้
Online ในบทถัดไปจะเรียนรู ้ถึงการจัดการ Skype for Business Online ตังแต่
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Chapter 6 Skype for Business admin center
่
การใช ้ Skype for Business Online ช่วยให ้องค ์กรสามารถเชือมโยงพนั
กงานทุกคน
้
้
เข ้าด ้วยกันได ้อย่างง่ายดายทังจากภายในและภายนอกองค
์กร ด ้วยความปลอดภัยสูงสุดทังทาง
เสียง (Audio) วิดโี อ (Video) และการประชุม (Conference) โดยใน Skype for Business
admin center ผูด้ แู ลระบบสามารถกาหนดนโยบายต่างๆ และจัดการให ้การใช ้งาน Skype for
Business มีประสิทธิภาพสูงสุด การดูแลระบบ Skype for Business นั้นจะประกอบด ้วยหัวข ้อ
ต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. ภาพรวมของ Skype for Business admin center

หากผูด้ แู ลระบบต ้องการจัดการระบบ Skype for Business Online ให ้ไปที่ Office
365 admin center แล ้วเลือก Admin > Skype for Business แล ้วหน้าต่าง Skype for
้
Business admin center จะปรากฏขึนตามภาพด
้านล่าง

่ รายละเอียดดังต่อไปนี ้
ส่วน Feature Pane จะเป็ นช่องทางลัดเข ้าสูแ่ ผงควบคุมต่างๆ ซึงมี
Dashboard (แดชบอร ์ด)
แสดงสถิตก
ิ ารใช ้งาน Skype for Business ของผูใ้ ช ้งานในองค ์กร

Users (ผู ใ้ ช้)
้
่
ผูด้ แู ลระบบสามารถจัดการผูใ้ ช ้งานทังหมดที
สามารถใช
้งาน Skype for Business ได ้
โดยกาหนดให ้ผูใ้ ช ้สามารถใช ้งานเฉพาะเสียงหรือวิดโี อก็ได ้

Organization (องค ์กร)
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้ าทั่วไปขององค ์กรได ้ เช่น การตังค่
้ าการแจ ้งเตือน
ผูด้ แู ลระบบสามารถกาหนดการตังค่
ต่างๆ การเปิ ดให ้ใช ้งานกับ Skype for Business ได ้ เป็ นต ้น
Voice (เสียง)
้ าผูใ้ ช ้งานใหใ้ ช ้งานเสียง (Voice) ได ้
ผูด้ แู ลระบบสามารถกาหนดการตังค่

Dial-in Conferencing (การโทรเข้าประชุม)
้ าการใช ้งาน Dial-in conferencing ได ้
ผูด้ แู ลระบบสามารถกาหนดการตังค่

Meeting Invitation (การเชิญเข้าประชุม)
ผูด้ แู ลระบบสามารถจัดการและปรับแต่งจดหมายการประชุมหรือการเชิญเข ้าประชุมได ้
่
สามารถเพิมโลโก
้หรือ URL ขององค ์กรก็ได ้เช่นกัน
่

Tools (เครืองมื
อ)
่ ออืนในการจั
่
่ อ
ผูด้ แู ลระบบสามารถใช ้เครืองมื
ดการ Skype for Business เช่น เครืองมื
่ อในการแก ้ปัญหาหากผู ้ใช ้งานไม่สามารถเขา้ สู่
จัดการคุณภาพของการโทรศัพท ์ หรือเครืองมื
ระบบได ้ เป็ นต ้น


้ าทีผู
่ ด้ แู ลระบบควรทราบเกียวกั
่
การตังค่
บ Skype for Business online
้ าฟี เจอร ์ในการใช้งาน Skype for Business Online ให้กบ
1. การตังค่
ั ผู ใ้ ช้งานแต่ละคน
ผูด้ แู ลระบบสามารถกาหนดได ้ว่า ผูใ้ ช ้งานคนนั้นสามารถใช ้งานฟี เจอร ์ของ Skype for
้ั
Business Online อะไรได ้บ ้าง โดยมีขนตอนดั
งนี ้
1)
2)

ไปที่ Skype for Business admin center เลือก Users
่ ต
่ ้องการ แล ้วคลิก
เลือกรายชือที
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่ ้องการ เช่น ถ ้าต ้องการให ้ใช ้ข ้อความอย่างเดียว ให ้เลือก None เป็ นต ้น
3) กาหนดฟี เจอร ์ทีต
้
หรือกาหนดว่าจะใหผ้ ูใ้ ช ้งานคนนี สามารถบั
นทึกวิดโี อระหว่างการประชุมได ้หรือไม่ ให ้เลือก
Record conversations and meetings
่ นทึกการตังค่
้ า
4) หลังจากนั้นให ้คลิก Save เพือบั

้ าให้ผูใ้ ช้งาน Skype for Business สามารถติดต่อผู ใ้ ช้งานภายนอกทีใช้
่ งาน
2. การตังค่
Skype for Business หรือ Skype
่ ดใช ้งาน Skype for Business ให ้กับผูใ้ ช ้งานแล ้ว การใช ้งานแชท กับ Skype for
เมือเปิ
่ หรือ Skype กับผู ้ใช ้งานทั่วไปทีใช
่ ้งานผ่าน Microsoft Account
Business ในองค ์กรอืน
่
้ั
จะต ้องใช ้เวลาประมาณ 24 ชัวโมงหลั
งจากการเปิ ดใช ้งานครงแรก
้ าสาหร ับ Skype for Business Online
วิธก
ี ารตังค่
1)
ไปที่ Skype for Business admin center > Organization > External
Communications
2)
ใต ้ External access ให ้เลือก On except for blocked domains หรือ On only
for allowed domains
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่
่ ้องการติดต่อสือสาร
่
่ ่ Blocked or
3)
เพิมโดเมนขององค
์กรภายนอกทีต
โดยเพิมที
allowed domains

้ าสาหร ับ Skype
วิธก
ี ารตังค่
1)
ไปที่ Skype for Business admin center > Organization > External
Communications
2)
เลือก Public IM connectivity แล ้วคลิก Save
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่ ้ใช ้งาน Skype สามารถใช ้งานได ้กับ Skype for Business มีดงั นี ้
ฟี เจอร ์ทีผู

Presence (สถานะการใช ้งาน)

Person-to-person instant messaging (การส่งข ้อความถึงกัน)

Person-to-person audio calls (การโทรหากัน)

Video conversations (การสนทนาทางวิดโี อ)
่

ค ้นหาและเพิมรายชื
อ่ Skype for Business ใน Skype
่ ้ใช ้งาน Skype ไม่สามารถใช ้งานได ้กับ Skype for Business มีดงั นี ้
ฟี เจอร ์ทีผู

IM (Instant Messaging) หรือ Audio conversations (การสนทนาทางเสียง) ที่
้
มากกว่า 3 คนขึนไป


Desktop และ Program sharing (การแชร ์โปรแกรมและเดสก ์ท็อป)

้ าการแสดงสถานะแบบ Privacy Mode (โหมดความเป็ นส่วนตัว)
3. การตังค่
ผูด้ แู ลระบบสามาถควบคุมการแสดงสถานะ เช่น Available (พร ้อมใช ้งาน), In a
Meeting (กาลังประชุม) หรือ Out of Office (ไม่อยู)่ ให ้แสดงหรือไม่แสดงต่อผูใ้ ช ้งานบางกลุม
่
้ั
ได ้ โดยมีขนตอนดั
งนี ้
1)
ไปที่ Skype for Business admin center > Organization > General
่ ้องการ ถ ้าต ้องการให ้ทุกคนทีใช
่ ้งาน Skype
2)
ใต ้ Presence privacy mode เลือกค่าทีต
for Business สามารถเห็นสถานะได ้ ให ้เลือก Automatically display presence
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่ ต้ ด
information แต่ถ ้าต ้องการให ้แสดงเฉพาะในรายชือผู
ิ ต่อให ้เลือก Display presence
information only to a user's contacts

้ า Mobile phone Notification (การแจ้งเตือนทางโทรศ ัพท ์มือถือ)
4. การตังค่
้ าการแจ ้งเตือนหากมีข ้อความเข ้า ในกรณี ทผู
่ี ้ใช ้งานใช ้งานผ่าน
ผูด้ แู ลระบบสามารถตังค่
่
สมาร ์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได ้ ซึงในโทรศั
พท ์ระบบ Android และ Windows Phone จะเป็ นการ
้ั
แจ ้งเตือนแบบเรียลไทม ์ โดยมีขนตอนดั
งต่อไปนี ้
1)
2)

ไปที่ Skype for Business Admin center > Organization > General
่ ้องการว่าจะใช ้งานหรือยกเลิก
ใต ้ Mobile phone notifications ให ้เลือกค่าทีต
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้ า Meeting Invitation (การเชิญเข้าร่วมประชุม)
5. การตังค่
ผูด้ แู ลระบบสามารถปร ับแต่งอีเมลสาหร ับการเชิญเข ้าร่วมประชุมผ่าน Skype for
้ั
Business ได ้ โดยมีขนตอนดั
งนี ้
1)

ไปที่ Skype for Business admin center > Meeting Invitation

่ ้องการ ตามเงือนไขดั
่
กาหนดค่าทีต
งต่อไปนี ้ แล ้วคลิก Save

Logo URL จะต ้องมีขนาดกว ้าง x ยาว: 188 x 30 พิกเซล และต ้องอยูใ่ นรูปแบบ
.gif หรือ .jpg เท่านั้น
่

Help URL จะแสดง URL ขององค ์กรเพือขอความช่
วยเหลือในการใช ้งาน
่

Legal URL จะแสดง URL ขององค ์กรเพือการระบุ
นโยบายในการใช ้งาน

Footer text จะแสดงข ้อความส่วนท ้าย
2)

้ า Skype Meeting Broadcast
การตังค่
่ ให ้กับ
Skype Meeting Broadcast เป็ นบริการใหม่ของ Skype for Business ทีมี
่
ผูใ้ ช ้งาน Office 365 ทีสามารถถถ่
ายทอดสัญญาณการประชุมผ่านอินเทอร ์เน็ ตได ้สูงสุดถึง
10,000 คน โดยผูเ้ ข ้าใช ้งานสามารถเข ้าใช ้งานได ้ผ่านเบราว ์เซอร ์ไม่วา่ จะใช ้อุปกรณ์ใด ตัวอย่าง
การใช ้งาน เช่น งานสัมมนาหรือการประชุมประจาปี เป็ นต ้น โดยพอร ์ทัลของ Skype Meeting
Broadcast คือ http://portal.broadcast.skype.com
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่ ้นใช ้งาน มีข ้อควรทราบดังต่อไปนี ้
ก่อนเริมต

Organizer (ผู ้จัดงาน) มีสท
ิ ธิสร ้างและส่งการประชุม เชิญผูเ้ ข ้าร่วมประชุม และสามารถดู
รายงานการประชุมทางออนไลน์ได ้
้

Producer (ผูผ
้ ลิต) มีสท
ิ ธิจด
ั การเนื อหาในการประชุ
ม เช่น เอกสารนาเสนอ วิดโี อ เป็ น
ต ้น และสามารถบันทึกและโพสต ์ไปยัง Office 365 Video ได ้

Event team members (สมาชิกในทีมการประชุม) มีสท
ิ ธิเข ้าร่วมในการประชุม
่ งหรือจากภายนอกก็ได ้
ถ่ายทอดสดจากสถานทีจริ

Attendees (ผูเ้ ขา้ ร่วมประชุม) ผูเ้ ข ้าร่วมประชุมหรือผูช
้ มผ่านเบราว ์เซอร ์
วิธก
ี ารเปิ ดใช ้งาน Skype Meeting Broadcast
้
1) ตรวจสอบว่าใช ้งาน Windows PowerShell เวอร ์ชัน 3.0 ขึนไปหรื
อไม่ และต ้องมี Windows
้ ้วย เมือติ
่ ดตังเสร็
้
่
PowerShell Module for Skype for Business Online ติดตังด
จให ้เริมการ
ทางานของคอมพิวเตอร ์ใหม่หนึ่ งครง้ั
2) ใช ้คาสัง่ Get-Host

่ ้านล่างนี เพื
้ อเชื
่ อมต่
่
3) ใช ้คาสังด
อไปยัง Office 365
$Credential = get-credential
$O365Session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
Import-PSSession $O365Session
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่ ้านล่างนี ในการตรวจสอบสถานะปั
้
4) ใช ้คาสังด
จจุบน
ั ของ Skype Meeting Broadcast โดย
EnableBroadcastMeeting จะต ้องแสดงเป็ น False
Get-CsBroadcastMeetingConfiguration

่ ้านล่างนี ้
5) ในการเปิ ดใช ้งาน ให ้ใช ้คาสังด
Set-CsBroadcastMeetingConfiguration –EnableBroadcastMeeting $True

่
สถานะจะต ้องเปลียนเป็
น True
้ าให ้สามารถเข ้าถึงจากภายนอก และอนุ ญาตเฉพาะโดเมนทีใช
่ ้งานเท่านั้น
การตังค่
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1) ไปที่ Skype for Business admin center > Organization
2) ใต ้ External Access ใหเ้ ลือก On only for allowed domains
่
3) ใต ้ Blocked or allowed domains ให ้คลิก Add และ Add a domain โดยเพิมโดเมนดั
งนี ้

noammeetings.lync.com

emeameetings.lync.com

apacmeetings.lync.com

resources.lync.com
่ นทึกการตังค่
้ า
4) คลิก Save เพือบั
ทดสอบการใช ้งาน Skype Meeting Broadcast
1) ไปที่ https://portal.broadcast.skype.com/en-US/
2) เข ้าสูร่ ะบบด ้วยบัญชี Office 365
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3) คลิก New Meeting

่ ้องการในการประชุม เช่น ผูเ้ ข ้าร่วมประชุม ระยะเวลา การเข ้าถึงข ้อมูล เป็ นต ้น
4) กรอกข ้อมูลทีต
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่ มผู
่ ร้ ว่ มเข ้าประชุมแล ้ว สามารถกาหนดการเข ้าถึงได ้ 3 รูปแบบ
5) เมือเพิ

่
6) ให ้นาเครืองหมายออกหน้
า Enable meeting video recording หากไม่ต ้องการบันทึกวิดโี อ
้ั ้
การประชุมครงนี
7) คลิก Done

่
8) ผูส้ ร ้างการประชุมจะเห็นรายละเอียด ทีใกล
้กับ Join Link ให ้คลิก Show
่ ดลอก URL
9) คลิกไอคอน Copy เพือคั

้ ง
10)
เปิ ด Outlook Calendar แล ้วคลิก New Meeting และคัดลอก URL ก่อนหน้านี ไปยั
้
เนื อความการเชิ
ญประชุม
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้ า Cloud PBX
การตังค่
่
ระบบการการโทรศัพท ์บน Skype for Business Cloud PBX จะอนุ ญาตให ้องค ์กรทีมี
้
ระบบโทรศัพท ์เดิมอยูแ่ ล ้ว ใช ้บริการ Skype for Business PSTN Calling ทังโทรเข
้าและโทร
ออกได ้ โดยผูใ้ ช ้งานสามารถใช ้ Skype for Business ใช ้ Cloud PBX ในการโทรศัพท ์
้
้
ไปยังเบอร ์พืนฐาน
หรือโอนสายก็ได ้ การใช ้งาน Cloud PBX จะมีอยู่ 2 แนวทางคือ ซือแผน
่ นแผน Add-on ของ Office 365 หรือเชือมต่
่
บริการ PSTN Calling ทีเป็
อกับระบบโทรศัพท ์
้ ม ซึงแสดงได
่
แบบดังเดิ
้ดังรูป

้
จากรูป เป็ นการจัดการโดยได ้ย ้ายระบบ PBX แบบติดตังภายในองค
์กรไปยังระบบคลาวด ์
ของ Office 365 ส่วนการใช ้ PSTN Calling นั้น ลูกค ้า Office 365 สามารถสมัครแผนการใช ้
่ มทีไมโครซอฟท
่
งานเพิมเติ
์จัดเตรียมไว ้ให ้ได ้ (ยังไม่พร ้อมใช ้งานในประเทศไทย)
ฟี เจอร ์ของ Cloud PBX มีดงั ต่อไปนี ้








Call answer/initiate (by name and number)
Call delegation and call on-behalf
Call forwarding and simul-ring
Call history
Call hold/retrieve
Call transfer (Blind, Consult, and Mobile)
Caller ID
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Camp on
Clients for PC, Mac, and Mobile
Device switching
Distinctive ringing
Do-not-disturb routing




Call routing based on Outlook Office Hours
Integrated dial-pad


Music on hold

Qualified IP desk phones

Skype and Federated calling

Team calling

Video call monitor

Voicemail with personalized greeting, message waiting indicator,
and reply with call
้
ขันตอนการจั
ดการ Cloud PBX
1) ไปที่ Office 365 admin center เลือกรายชือ่ ตัวอย่างเช่น Dorena Paschke
2) ใต ้ Assigned license ใหค้ ลิก Edit

Admin Manual
105

้
3) เลือก Office 365 Enterprise E5 และดูบริการทังหมดโดยเฉพาะบริ
การ Skype for Business
Cloud PBX

4) ไปที่ Admin แล ้วคลิก Skype for Business
5) ใน Skype for Business admin center ให ้คลิก Voice
่
6) คลิก Add (+) ทีหมายเลขโทรศั
พท ์ (phone numbers)
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่
7) เลือกสถานทีและจ
านวน แล ้วคลิก Add

่ ้องการแล ้ว ให ้คลิก Acquire numbers
8) ได ้เบอร ์คูส
่ ายทีต
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9) ใน Skype for Business admin center ให ้เลือก port orders
10)
ผูด้ แู ลระบบสามารถใช ้ port orders ในการโอนสายจากผูใ้ ห ้บริการเดิมไปยัง Skype
for Business Online ได ้

11)
12)

คลิก voice users
ผูด้ แู ลระบบจะมอบเบอร ์โทรศัพท ์ใหม่ให ้กับผูใ้ ช ้งาน ด ้วยการคลิก Assign number

่
่ ท
่ี
13)
คลิก Select number to assign และเลือกสถานทีและที
อยู
่ สามารถติ
ดต่อได ้เวลา
ฉุ กเฉิ น
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14)
ทดสอบการใช ้งานผ่าน Phone ใน Skype for Business Online ใส่หมายเลขแล ้วคลิก
Call

15)

่
จะปรากฏแผงตัวเลขขึน้ (Touch pad) เพือรอสายหรื
อโอนสาย
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่
16)
เมือการโทรเสร็
จสิน้ จะปรากฏหน้า Skype for Business survey ให ้คลิก Close
่
หากไม่ต ้องการตอบแบบสารวจ หรือตอบแบบสอบถามเกียวกั
บคุณภาพการโทร แล ้วคลิก
Submit
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่ มสาหร ับ Cloud PBX
ข ้อมูลเพิมเติ
การวางแผนนา Cloud PBX มาใช ้งาน
้ า Voicemail บน Cloud PBX

การตังค่

การเปิ ด Enterprise Voice Online และ Cloud PBX Voicemail
่ มอืนๆ
่
ข ้อมูลเพิมเติ
้

ตรวจสอบความต ้องการพืนฐานของ
Skype for Business Online
่ี ้กับ Skype for Business Online

ข ้อแนะนาในการเลือกอุปกรณ์ทใช

การทารายงานของ Skype for Business Online


ท ้ายบท
่
ใบบทนี ้ ผูด้ แู ลระบบได ้ทราบเกียวกั
บการติดตัง้ การวางแผน และการดูแลระบบโดยทั่วไป
ของ Skype for Business Online สาหรับในบทถัดไปจะกล่าวถึงการดูแลระบบ OneDrive for
Business
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Chapter 7 OneDrive for Business
้ จั
่ ดเก็บข ้อมูลส่วนบุคคลบนคลาวด ์ ทีผู
่ ใ้ ช ้สามารถแชร ์
OneDrive for Business คือพืนที
่ื
ข ้อมูลหรือไฟล ์ต่างๆ กับผูอ้ นได
้ตามต ้องการ ผูด้ แู ลระบบสามารถดูแลและจัดการ OneDrive for
Business ได ้ดังต่อไปนี ้
1. การย ้ายไฟล ์ไปยัง OneDrive for Business
่
OneDrive for Business สามารถซิงค ์โครไนซ ์ไปยังเครืองเดสก
์ท็อปของผูใ้ ช ้งานได ้
้ บเครืองพี
่ ซ ี เครือง
่ Mac ตลอดไปจนถึงอุปกรณ์สมาร ์ทโฟนทังระบบ
้
โดยซิงค ์ได ้ทังกั
Android,
่
iOS และ Windows ซึงสามารถดาวน์
โหลดได ้ฟรีท่ี OneDrive Download
้
ขันตอนการย
้ายไฟล ์ไปยัง OneDrive for Business ด ้วยวิธลี ากแล ้ววาง (Drag &
Drop) มีดงั ต่อไปนี ้

1)
ใน Office 365 ให ้คลิก OneDrive แล ้วเปิ ด OneDrive for Business document
library
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่
่ ้องการจาก
2)
ในเครืองของผู
ใ้ ช ้งาน หากต ้องการอัปโหลดไฟล ์ เพียงคลิกเลือกไฟล ์ทีต
หน้าต่าง File Explorer แล ้วลากไปวางในหน้าต่าง OneDrive for Business document
library
2. การจัดการการเข ้าถึงของผูใ้ ช ้งาน OneDrive for Business
้ั ผู
่ ด้ แู ลระบบมักเจอคาถาม “ผูด้ แู ลระบบจะปกป้ องข ้อมูลของพนักงานได ้อย่างไรใน
บ่อยครงที
่ี กงานคนนั้นลาออกจากองค ์กรไปแล ้ว” และ “ผูด้ แู ลระบบจะบล็อกพนักงานทีลาออก
่
กรณี ทพนั
่ าถามเหล่านี ้ หากแตกออกเป็ นกระบวนการจะมีสว่ นที่
ไม่ให ้เข ้าถึง Office 365 ได ้อย่างไร” ซึงค
สาคัญดังต่อไปนี ้





วิธบ
ี ล็อกการไม่ใหพ
้ นักงานเข ้าถึงข ้อมูล Office 365 ได ้
่
วิธก
ี ารเข ้าถึงข ้อมูลของพนักงานทีลาออก
่
วิธก
ี ารส่งอีเมลของพนักงานทีลาออกไปให
้พนักงานคนถัดไป
่
ลบบัญชีผู ้ใช ้งาน Office 365 ทีลาออกไป

้
ขันตอนการบล็
อกการเข ้าถึงข ้อมูลของ Office 365 มีดงั ต่อไปนี ้
1)
ไปที่ Office 365 admin center เลือก User > Active Users เลือกพนักงานที่
ต ้องการบล็อก แล ้วคลิก Edit
่ บ Settings ใต ้ Set sign-in status ให ้เลือก Blocked แล ้วคลิก Save
2)
ทีแท็
่
การเข ้าถึงข ้อมูลของพนักงานทีลาออกไปแล
้วใน OneDrive for Business
่
ส่วนที่ 1: เปิ ดการเข ้าถึง OneDrive for Business ของพนักงานทีลาออก
1)
ไปที่ Office 365 admin center เลือก Admin > SharePoint
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2)
3)

เลือก User Profiles > Manage User Profiles
่
่
ค ้นหารายชือพนั
กงานทีลาออก

4)

่
ทีเมนู
ให ้เลือก Manage site collection owners

่ อของผู
่
่
5)
ในไซต ์ Site Collection Administrators เพิมชื
ใ้ ช ้งาน และชือของผู
ด้ แู ล
่
ระบบ หรือชือของพนั
กงานในอนาคต

6)

่
เลือนลงมาแล
้วคลิก OK
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ส่วนที่ 2:

่
้ เก็
่ บข ้อมูลส่วนกลาง
คัดลอกข ้อมูลของพนักงานทีลาออกไปเก็
บยังพืนที

่
1)
เลือกรายชือพนั
กงานคนก่อนใต ้ Manage User Profiles แล ้วเลือก Managed
Personal Site

่ ้ร ับจะมีลก
โดย URL ทีได
ั ษณะ
https://<company_name>my.sharepoint.com/personal/<employee>_<company
name>_onmicrosoft_com
2)

่
เลือก Documents ทีแถบด
้านซ ้าย

3)

จะเห็นเอกสารของพนักงานคนก่อนใน OneDrive for Business
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วิธก
ี ารแชร ์ไฟล ์สาหรับผู ้ใช ้ One Drive for Business สามารถศึกษาได ้ที่ แชร ์ไฟล ์
OneDrive และโฟลเดอร ์
่ า ลบหรือ
หากผูด้ แู ลระบบต ้องการการลบหรือคืนค่าไฟล ์และโฟลเดอร ์ สามารถอ่านได ้ทีหน้
คืนค่าไฟล ์และโฟลเดอร ์
3. การใช ้งาน Information Rights Management

ผูใ้ ช ้งานสามารถใช ้งาน Information Right Management (IRM) ในการควบคุมและ
่ างๆ
ป้ องกันไฟล ์จากการดาวน์โหลดจาก OneDrive for Business ได ้ โดย IRM จะควบคุมสิงต่
ดังต่อไปนี ้





้
ป้ องกันการพิมพ ์ของเนือหา
้
ป้ องกันการคัดลอกเนื อหาจากฟั
งก ์ชัน Print Screen บน Windows
้
้
ป้ องกันการแก ้ไขเนื อหาหากมี
การดาวน์โหลดเนื อหา
้
่ าหนด
จากัดการเข ้าถึงเนื อหาตามช่
วงเวลาทีก

้ า IRM ให ้มีข ้อจากัดได ้ดังต่อไปนี ้
ผูด้ แู ลระบบสามารถตังค่
่ สนับสนุ น IRM

จากัดการอัปโหลดเอกสารไปยังไลบรารีเอกสารทีไม่

กาหนดวันสุดท้ายของการเข ้าถึงไลบรารีเอกสาร

ป้ องกันการเปิ ดเอกสารโดยใช ้เบราว ์เซอร ์
่ ด้ แู ลระบบ Office
ผูใ้ ช ้งานทุกคนสามารถใช ้งาน IRM บน OneDrive for Business ได ้ ซึงผู
้ั
365 ต ้องเปิ ดการใช ้งานที่ SharePoint admin center โดยมีขนตอนดั
งนี ้
1)
ไปยัง SharePoint admin center เลือก Settings
2)
ในหน้า Settings ในหมวด Information Rights Management (IRM) ให ้เลือก
Use the IRM service specified in your configuration และคลิก Refresh IRM
Settings
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่ ดใช ้งาน IRM แล ้ว ผู ้ใช ้งานแต่ละคนสามารถเปิ ด IRM ไปยัง OneDrive for
หลังจากทีเปิ
้ั
Business ของตนเองได ้ โดยมีขนตอนดั
งต่อไปนี ้
1) ไปยัง OneDrive for Business

2) เลือกไอคอน Settings พิมพ ์ Site เลือก Site Contents

3) ด ้านบนของ Documents เลือก ellipses (…) แล ้วเลือก Settings
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่ า Settings ใน Permission and Management ให ้เลือก Information Rights
4) ทีหน้
Management

่ ต
่ ้องการ
5) เลือก Restrict permissions on this library on download แล ้วเลือกสิงที
หลังจากนั้น ให ้คลิก OK

่ มได ้ที่ การใช ้งาน Information Rights Management ไปยัง List
สามารถศึกษาเพิมเติ
หรือ Library

ท ้ายบท
่
่ นพืนที
้ เก็
่ บ
ในบทนี ้ ผูด้ แู ลระบบได ้ศึกษาเกียวกั
บการดูแล OneDrive for Business ซึงเป็
่
ข ้อมูลบนคลาวด ์ทีแนะน
าให ้ทุกคนภายในองค ์กรใช ้งาน เพราะเป็ นเสมือนการสารองข ้อมูลให ้กับ
องค ์กรด ้วย ในบทถัดไป จะเป็ นการดูแลจัดการระบบ SharePoint Online
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Chapter 8 SharePoint admin center
่ อบนเว็บใน Office 365 ทีช่
่ วยจัดเก็บ แชร ์ และจัดการ
SharePoint Online เป็ นเครืองมื
้ อ การทางานในรูปแบบโครงการ มีการเก็บ
ข ้อมูลแบบดิจท
ิ ลั ภายในองค ์กร แนวคิดของบริการนี คื
่ี นย ์กลาง พนักงานสามารถแชร ์ข ้อมูลกันได ้ภายในองค ์กร เพือการ
่
ข ้อมูลและเอกสารให ้รวมอยูท
่ ศู
ทางานร่วมกันได ้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผูด้ แู ลระบบสามารถจัดการ SharePoint Online ผ่าน
SharePoint Online admin center หรือผ่าน Office 365 PowerShell ได ้
่ ้องมีจด
งานทีต
ั การบ่อยๆ มีดงั ต่อไปนี ้
1. ภาพรวม SharePoint admin center
หากผูด้ แู ลระบบต ้องการจัดการระบบ SharePoint Online ให ้ไปที่ Office 365
admin center แล ้วเลือก Admin > SharePoint แล ้วหน้าต่าง SharePoint admin
้
center จะปรากฏขึนตามภาพด
้านล่าง

่ รายละเอียดดังต่อไปนี ้
ส่วน Feature Pane จะเป็ นช่องทางลัดเข ้าสูแ่ ผงควบคุมต่างๆ ซึงมี



Site Collection
้ แต่
่ ละไซต ์ได ้
สามารถสร ้าง Site Collection ใหม่ ดูแลจัดการสิทธิและพืนที
InfoPath
สามารถจัดการ InfoPath Services ได ้
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User Profiles
่ ้บน SharePoint Online ได ้
สามารถจัดการโปรไฟล ์ของผูใ้ ช ้ (User Profiles) ทีใช

Business Connectivity Services (BCS)
่
สามารถจัดการการเชือมต่
อผ่าน BCS ได ้จากส่วนนี ้

Term store
สามารถจัดการ Taxanomy ได ้จากส่วนนี ้ ซึง่ Taxanomy จะเป็ นโครงสร ้างของข ้อมูล
ของ SharePoint Online

Records management
สามารถจัดการและปร ับใช ้นโยบายขององค ์กรให ้เข ้ากับ Records Management ใน
่ การจัดเก็บโดย
SharePoint Online ได ้ ซึง่ Records คือเอกสาร หรือไฟล ์อิเล็กทรอนิ กส ์ทีมี
่
ต ้องมีเงือนไขในการจั
ดเก็บตามระยะเวลา เช่น ประเภทของข ้อมูลควรมีข ้อมูลในเก็บไว ้ถาวรหรือมี
่ มได ้ที่ การติดตังและจั
้
ระยะเวลาบ ้าง สามารถศึกษาเพิมเติ
ดการ Records

Search
สามารถจัดการการค ้นหาและกาหนดรูปแบบการค ้นหาได ้จากส่วนนี ้

Secure store
สามารถสร ้างและจัดการ Secure Store ได ้จากส่วนนี ้ ซึง่ Secure Store ถูกออกแบบให ้
้
ทางานเบืองหลั
งระหว่างกลุม
่ ผูใ้ ช ้งานบน SharePoint และผูใ้ ช ้งานเดียวจากระบบภายนอก ข ้อมูล
่ มเกียวกั
่ บ Secure Store สามารถศึกษาได ้จากวิธก
เพิมเติ
ี ารสร ้าง Secure Store

Apps
่ ดตังจาก
้
สามารถจัดการแอปพลิเคชันทีติ
SharePoint Store ได ้จากส่วนนี ้ สาหร ับ
่ ผู
่ ใ้ ช ้งานสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสาเร็จรูปทีสามารถใช
่
SharePoint Store คือ ทีที
้งาน
่ มได ้ทีการปร
่
ได ้ทันทีกบ
ั SharePoint Online สามารถศึกษาเพิมเติ
ับแต่ง SharePoint Store

Settings
้ าการบริการต่างๆ บน SharePoint Online ได ้ เช่น Enterprise
สามารถกาหนดการตังค่
Social Collaboration, Office Graph, Information Rights Management เป็ นต ้น

Configure hybrid
่ บ
่ บ
โดยปกติข ้อมูลทีอยู
่ น SharePoint Online ผูใ้ ช ้งานทีอยู
่ น SharePoint Server เดิม
่ ้งานบน SharePoint
จะไม่สามารถค ้นหาหรือเข ้าถึงข ้อมูลได ้ ดังนั้น หากต ้องการให ้ผูใ้ ช ้งานทีใช
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่ นและกันได ้ จึงจาเป็ นต ้องทาแบบ
Online และ SharePoint Server สามารถค ้นหาข ้อมูลซึงกั
่
้ ้จากส่วนนี ้ โดยสามารถทาไฮบริดทัง้ SharePoint Site และ
ไฮบริด ซึงสามารถติ
ดตังได
่ มได ้ทีเรื
่ อง
่ Hybrid picker บน
OneDrive for Business และสามารถศึกษาเพิมเติ
SharePoint Online admin center
2. การสร ้างและจัดการ Site Collections
ภาพรวมของ Site collection
่ ด
่
Site Collection บน SharePoint Online เป็ นไซต ์ส่วนทีอยู
่ ้านบนสุดซึงรวมไซต
์ย่อย
้ วมกัน รวมถึงสิทธิการ
(Subsite) หลายๆ ไซต ์ไว ้ด ้วยกัน ในแต่ละไซต ์ย่อยจะมีการใช ้ค่าติดตังร่
เข ้าถึงร่วมกัน ผูด้ แู ลระบบสามารถสร ้าง Site Collection ได ้มากกว่าหนึ่ งไซต ์

การสร ้าง Site Collection
ในสิทธิของผูด้ แู ลระบบ SharePoint Online ผูด้ แู ลระบบสามารถสร ้าง Site Collection
้
สาหร ับทังองค
์กร และสามารถมอบสิทธิผูด้ แู ลระบบให ้แต่ละไซต ์ได ้ โดยมีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
1)
เข ้าสู่ Office 365 admin center ด ้วยสิทธิ Global Admin หรือ SharePoint
Online Admin
2)
ใน Service Settings ให ้เลือก Sites แล ้วคลิก Create site collection
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3)

่ ้องการ รวมถึงเลือกภาษาและเวลาทีต
่ ้องการ
กาหนดชือ่ เทมเพลตทีต

4)

กาหนดผูด้ แู ลไซต ์ และ Server Resource Quota แล ้วคลิก OK

5)

้
่ ้าง
Site Collection ใหม่จะเกิดขึนตามที
สร

Admin Manual
122

การลบ Site Collection
้
การลบ Site Collection คือการลบข ้อมูลรวมถึงความสัมพันธ ์ทังหมดใน
Site
่
Collection ซึงรวมถึ
งข ้อมูลดังต่อไปนี ้






Documents และ Document Libraries
่
Lists และ list data ซึงรวมถึ
ง surveys, discussions, announcements และ events
การกาหนดค่าไซต ์ (Site configuration)
่ ยวข
่
Role และ security information ทีเกี
้องในไซต ์และไซต ์ย่อย
้
ไซต ์ย่อยจาก Top-level รวมถึงเนื อหาและข
้อมูลผูใ้ ช ้งาน

มีขนตอนลบดั
ั้
งต่อไปนี ้
1)
เข ้าสู่ Office 365 admin center ด ้วยสิทธิ Global Admin หรือ SharePoint
Online Admin
2)
ใน Admin ให ้เลือก SharePoint
่ ้องการ แล ้วคลิก Delete
3)
เลือก Site Collection ทีต
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4)

ยืนยัน Delete Site Collections แล ้วคลิก Delete

Admin Manual
124

การจัดการ Site Collection Administrators
1)
เข ้าสู่ Office 365 admin center ด ้วยสิทธิ Global Admin หรือ SharePoint
Online Admin
2)
ใน Admin ให ้เลือก SharePoint
่ ้องการ
3)
คลิก Site Collection ทีต
4)
คลิก Owners เลือก Manage Administrators
่
่
5)
เปลียนผู
ด้ แู ลระบบที่ Primary Site Collection Administrator หรือจะเพิมหรื
อลบ
ใน Site Collection Administrators ก็ได ้ แล ้วคลิก OK

การจัดการ Site Collection Administrators บนทีมไซต ์
1)
เข ้าสู่ Office 365 admin center ด ้วยสิทธิ Global Admin หรือ SharePoint
Online Admin
2)

เลือก Sites
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3)

เลือก Team Site

4)

ใน Team Site ให ้คลิก

5)

ใต ้ Users and Permissions ให ้คลิก Site collection administrators

และเลือก Site Settings
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6)

่
เพิมหรื
อลบ Site collection administrators แล ้วคลิก OK
้ บน
่
การจัดการพืนที
SharePoint Online

The pooled storage เป็ นโมเดลใหม่ของ SharePoint Online ผูด้ แู ลระบบสามารถ
้ าการจัดการพืนที
้ เป็
่ น “Auto” ได ้ พืนที
้ ใช
่ ้งาน SharePoint Online มีขด
ตังค่
ี จากัดอยูท
่ ่ี 1 TB
1)
เข ้าสู่ Office 365 admin center ด ้วยสิทธิ Global Admin หรือ SharePoint
Online Admin
2)
ใน Admin ให ้เลือก SharePoint
3)
เลือก Settings
4)
ใน Site Collection Storage Management ให ้เลือก Automatic

5)

คลิก OK

Admin Manual
127

้ เอง
่ จะต ้องตังค่
้ าเป็ น “Manual” และทีแถบ
่
หากต ้องการกาหนดข ้อจากัดการใช ้พืนที
Site Collections ให ้เลือก Storage Quota

่ งสุดหน่ วยเป็ น
ใน Limit storage quota for each site collection จะระบุพนที
ื ้ สู
่
กิกะไบต ์ (GB) ต่อ Site Collection และเลือกให ้ระบบส่งอีเมลเมือใกล
้ถึงขีดจากัด โดยกรอก
ตัวเลข 1-100% หลังจากนั้นคลิก Save
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่ ม
ข ้อมูลเพิมเติ











่ี าหนด
การจากัดการเข ้าถึงผูใ้ ช ้งานตามสิทธิทก
ข ้อจากัดของ SharePoint Online และ OneDrive for Business
การปร ับแต่ง InfoPath Forms Services
่ ้งาน Business Connectivity Service (BCS)
การจัดการแอปพลิเคชันทีใช
การจัดการโปรไฟล ์ผูใ้ ช ้บน SharePoint Online
ภาพรวมของฟี เจอร ์การค ้นหาบน SharePoint Online
การจัดการศูนย ์การค ้นหา (Search Center) บน SharePoint Online
การบริหารจัดการ Recycle Bin ของ Site Collection บน SharePoint Online
การจัดการการแชร ์ข ้อมูลไปยังภายนอกองค ์กรบน SharePoint Online
Office Delve สาหรับผูด้ แู ลระบบ Office 365

ท ้ายบท
่ บส่วนต่างๆ ใน SharePoint Online
ในบทนี ้ ผูด้ แู ลระบบได ้ทาความรู ้จักและเข ้าใจเกียวกั
่ ้งานบ่อยๆ หากต ้องการปรับการใช ้งานทีมี
่ ความเฉพาะสาหร ับองค ์กรมากขึน้ ผูด้ แู ลระบบอาจ
ทีใช
่
จาเป็ นต ้องปรึกษาผูเ้ ชียวชาญในการวางแผนและปร
ับแต่ง SharePoint ให ้มีประสิทธิภาพและตรง
่ ด สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิมเติ
่ มสาหร ับการวาง
ตามความต ้องการของธุรกิจมากทีสุ
แผนการใช ้งานในองค ์กร ได ้ที่ SharePoint Online Planning Guide ในบทถัดไป จะอธิบาย
ถึงการดูแลระบบ Yammer Enterprise
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Chapter 9 Yammer admin center
่ งคมออนไลน์ (Social media) ทีออกแบบเพื
่
่
Yammer เป็ นบริการสือสั
อการใช
้งาน
่
ภายในองค ์กรโดยเฉพาะ จุดเด่นของ Yammer คือ การเปิ ดช่องทางการสือสาร
การอัปเดต
่
้ งมี
ข่าวสารแก่กน
ั ภายในองค ์กร หรือการแชร ์ไฟล ์ข ้อมูลทีสามารถท
าได ้อย่างรวดเร็ว อีกทังยั
่
อุปกรณ์รองรับการใช ้งานทีหลากหลาย
ไม่วา่ จะเป็ นพีซ ี โน้ตบุก
๊ แท็บเล็ต หรือสมาร ์ทโฟนก็ตาม
นอกจากนี ้ Yammer มีแอปพลิเคชันไว ้รองรับทุกๆ แพลตฟอร ์มของสมาร ์ทโฟน เช่น iOS,
Android และ Windows Phone อีกด ้วย

่
่ ้นการใช ้งาน Yammer ผูด้ แู ลระบบจะต ้องเปิ ดการใช ้งาน Yammer ให ้กับ
ก่อนทีจะเริ
มต
้
ผูใ้ ช ้งานทั่วทังองค
์กรเสียก่อนในหน้า SharePoint Online admin center
่ มเรืองการแบ่
่
หมายเหตุ: ผูด้ แู ลระบบควรศึกษาข ้อมูลเพิมเติ
งตาแหน่ งของผูด้ แู ลระบบ
Yammer
้
สาหรับขันตอนการท
างานร่วมกันระหว่าง Office 365 และ Yammer สามารถอธิบาย
ตามแผนภาพได ้ดังต่อไปนี ้
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่ ใ้ ช ้สมัครใช ้งาน Office 365 และเข ้าสูร่ ะบบ Yammer ผ่านบริการ Office
หลังจากทีผู
่ บ Yammer.com)
365 แล ้ว ผู ้ใช ้งานจะไม่สามารถเข ้าสูร่ ะบบด ้วยวิธแี บบเก่า (คือการเข ้าไปทีเว็
่ อ
ได ้อีกต่อไป จะต ้องใช ้งานผ่านพอร ์ทัล Office 365 และกาหนดการทางานต่างๆ ผ่านเครืองมื
Office 365 เท่านั้น
สาหรับการจัดการ Yammer จะต ้องทาผ่าน Yammer admin center โดยมีหวั ข ้อการ
ทางานดังต่อไปนี ้
1. วิธก
ี ารเปิ ดใช ้งาน (Activate) Yammer
่ ดตังระบบ
้
ตามปกติ เมือติ
Office 365 เสร็จสมบูรณ์แล ้ว ระบบ Yammer จะยังไม่เปิ ดให ้
ใช ้บริการ ดังนั้น ผูด้ แู ลระบบจาเป็ นต ้องเปิ ดใช ้งาน Yammer ก่อน โดยมีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
หมายเหตุ

้
ผูด้ แู ลระบบจะต ้องติดตังโดเมนให
้เสร็จสมบูรณ์กอ
่ นเปิ ดใช ้งาน Yammer

ไปที่ Office 365 admin center
2)
เลือก Dashboard > Included Services > Yes, activate Yammer
Enterprise for my network
1)
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3)

้
หากติดตังโดเมนของบริ
ษท
ั ถูกต ้องแล ้ว จะปรากฏปุ่ ม Activate Yammer Enterprise

่ ดใช ้งาน Yammer แล ้ว ต ้องรอให ้ระบบดาเนิ นการก่อน ซึงจะใช
่
หลังจากทีเปิ
้เวลา
ไม่เกิน 30 นาที จึงจะสามารถใช ้งาน Yammer ได ้
4)

้ั า Yammer เป็ นเครือข่ายสังคมออนไลน์ตามค่าเริมต
่ ้น (Default)
2. วิธต
ี งค่
่ Yammer เชือมต่
่
เมือ
อกับ Office 365 โดยสมบูรณ์แล ้ว ผู ้ใช ้งานจะสามารถแชร ์ Office
่ งหมดนี
้
้
365 Videos ไปยัง Yammer ได ้ หรือจะทางานเอกสารร่วมกันผ่าน Yammer ก็ได ้ ซึงทั
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่ ด้ แู ลระบบตังค่
้ าให ้ Yammer เป็ นเครือข่ายสังคมออนไลน์ตามค่าเริมต
่ ้น
จะทาได ้ก็ตอ
่ เมือผู
(Default) เสียก่อน
่ี
้ านี ได
้ ้ จะต ้องเป็ น Global Admin เท่านั้น
หมายเหตุ: ผูท้ สามารถตั
งค่

2)

ไปยัง Office 365 admin center
ไปยัง Admin > SharePoint Sites

3)

ใน SharePoint admin center ให ้เลือก Settings > Enterprise Social

1)

Collaboration แล ้วเลือก Use Yammer.com service

4)

่
รอประมาณ 30 นาที ระบบจะเชือมต่
อกันโดยสมบูรณ์

้ั า Yammer ในองค ์กร
3. วิธต
ี งค่
้
้
้
้ าระบบ Yammer สาหรับองค ์กร โดยมี
ขันตอนต่
อไปนี จะเป็
นขันตอนแรกของการตั
งค่
ลาดับดังต่อไปนี ้
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1)

้ า
สาหรับผูด้ แู ลระบบ จะปรากฏข ้อมูลดังภาพด ้านล่าง ให ้คลิกไอคอนการตังค่

2)

เลือก Network Admin
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้ าแต่ละประเภทดังต่อไปนี ้
โดยมีรายละเอียดการตังค่
แถบ Success
จะแสดงวิธก
ี ารใช ้งาน Yammer ให ้ประสบความสาเร็จภายในองค ์กร โดยผูด้ แู ลระบบ
้
สามารถทาตามขันตอนของ
New Network Checklist ได ้ (ตามกรอบสีแดง) แล ้วคลิก
่ รายละเอียดการเข ้าถึงแนวทางและข ้อมูลอืนๆ
่ ทีเป็
่ นประโยชน์ตอ
่ ้นใช ้
Start Here เพือดู
่ การเริมต
งาน
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แถบ Configuration

่
่
แสดงคุณสมบัตต
ิ า่ งๆ ของ Yammer ทีสามารถก
าหนดค่าได ้ เช่น ชือของเครื
อข่าย
่ เป็ นต ้น
Yammer ข ้อความต ้อนร ับ หรือฟี เจอร ์อืนๆ
หมายเหตุ: หากผูด้ แู ลระบบต ้องการให ้ผูใ้ ช ้งานสามารถอัปโหลดไฟล ์หรือรูปภาพได ้
่
่
จะต ้องเลือก File and Image Attachments ซึงไฟล
์ทีสามารถอั
ปโหลดได ้จะต ้องมีขนาดไม่
เกิน 5 GB และขนาดของรูปภาพจะต ้องไม่เกิน 7680 x 4320 พิกเซลเท่านั้น
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แถบ Design
่ ม เช่น ใส่โลโก ้ของบริษท
ผูด้ แู ลระบบสามารถออกแบบเพิมเติ
ั หรือสร ้างแบรนด ์ของตนเอง
้ า Yammer ในหน้าต่างนี ้
ได ้ผ่านการตังค่
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แถบ Admins
่ ด้ แู ลระบบได ้มากกว่า 1 คน และกาหนดสิทธิได ้ตามต ้องการ
ผูด้ แู ลระบบสามารถเพิมผู

แถบ Usage Policy
่
่ กต ้อง และตามนโยบายที่
เพือให
้มั่นใจว่าการใช ้งาน Yammer เป็ นไปตามแนวทางทีถู
องค ์กรกาหนดไว ้ ผูด้ แู ลระบบสามารถสร ้างนโยบายการใช ้งาน (Usage Policy) ให ้กับ Yammer
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้ อให
่
้ อนการใช ้งาน ผูด้ แู ล
ขององค ์กรได ้ โดยจะมีหน้าต่างปรากฏขึนเพื
้ผูใ้ ช ้งานยอมร ับนโยบายนี ก่
้ ้บนกล่องข ้อความ Policy ซึงกล่
่ องข ้อความรองร ับ
ระบบสามารถออกแบบข ้อความนโยบายนี ได
การใส่โค ้ด HTML ด ้วย

แถบ External Networks
ผูด้ แู ลระบบสามารถเปิ ดให ้ผูใ้ ช ้งานภายในใช ้งาน Yammer กับบริษท
ั คูค
่ ้าหรือผูต้ ด
ิ ต่องาน
ภายนอกได ้ โดยยังคงป้ องกันไม่ให ้บุคคลภายนอกเข ้าสู่ระบบ Yammer ภายในองค ์กรได ้ด ้วย แต่
จะแยกเครือข่ายภายนอก (External Network) ออกจากเครือข่ายภายใน (Internal
่ ้ร ับสิทธิให ้ดูแลเครือข่ายภายนอก จะต ้องเชิญให ้เข ้าร่วมกลุม
Network) โดยผูใ้ ช ้งานทีได
่ เท่านั้น
โดยเชิญผ่านโดเมนอีเมลใดก็ได ้ แต่ต ้องได ้ร ับการเชิญก่อนเท่านั้น
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แถบ Activity Stream Keys
้ นการยืนยันตัวตนให ้เป็ นบัญชีผูใ้ ช ้งานเดียวกัน ระหว่าง Yammer และแอป
ในส่วนนี เป็
่ เช่น สามารถแชร ์เอกสารจาก SharePoint Online ไปยัง Yammer ได ้ เป็ นต ้น
พลิเคชันอืนๆ

้ ้นในการจัดการผูใ้ ช ้งาน Yammer
4. วิธเี บืองต
แถบ Invite Users
่ งไม่ได ้ใช ้งาน Yammer ให ้เข ้ามาสู่
ผูด้ แู ลระบบสามารถเชิญพนักงานในองค ์กรทียั
่ ้อีเมลองค ์กรเท่านั้น ผูด้ แู ลระบบสามารถเพิม
่
เครือข่ายเดียวกันได ้ แต่จะต ้องเป็ นพนักงานทีใช
ผูใ้ ช ้งานเป็ นจานวนมากพร ้อมกันในคราวเดียวได ้ โดยคลิกที่ Import an address book แล ้ว
เลือกตามตัวเลือกดังต่อไปนี ้



From Webmail - สามารถนาเข ้าอีเมลจาก Gmail หรือ Yahoo ได ้
่ อเี มลขององค ์กรได ้
From Email Application - สามารถนาเข ้าอีเมลจากไฟล ์ CSV ทีมี
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แถบ Invite guests
่ กษา พนักงานชัวคราว
่
ผูด้ แู ลระบบสามารถเชิญผูใ้ ช ้งานจากภายนอกองค ์กร เช่น ทีปรึ
่
หรือบริษท
ั คูค
่ ้า ซึงโดเมนของผู
ใ้ ช ้งานภายนอกจะต ้องไม่ใช่โดเมนขององค ์กร
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แถบ Remove users
่
ผูด้ แู ลระบบสามารถกาหนดให ้ผูใ้ ช ้งานบางคนหยุดใช ้งานชัวคราว
หรือลบออกแบบถาวร
่
่ ยกดูชอผู
่ื ใ้ ช ้ทีต
่ ้องการ
ได ้ โดยวิธก
ี ารง่ายๆ คือ ใหพ
้ ม
ิ พ ์ชือลงในช่
องค ้นหาใน Yammer เพือเรี
หลังจากนั้น จะมีตวั เลือกให ้ 3 ตัวเลือกดังต่อไปนี ้
Deactivate this user (ปิ ดการใช ้งานผูใ้ ช ้นี )้
่
่
่
ระบบจะบล็อกไม่ให ้ผูใ้ ช ้งานนั้นๆ เข ้าใช ้งานได ้ ซึงเหมาะกั
บพนักงานชัวคราว
โดยเมือจบ
่
โปรเจ็กต ์ ผูด้ แู ลระบบสามารถบล็อกการเข ้าถึงข ้อมูลต่างๆ ได ้ เมือบล็
อกผูใ้ ช ้งานนั้นแล ้ว ข ้อมูลจะ
ถูกเก็บบนระบบ 90 วัน หลังจาก 90 วัน ผูใ้ ช ้งานนั้นจะถูกลบออกแบบถาวร
้
2.
Permanently remove this user and keep messages (ลบผูใ้ ช ้งานนี ออก
โดยถาวรแต่เก็บข ้อความไว ้)
้
่ ใ้ ช ้งานนั้นเคยใช ้งานจะยังคง
ระบบจะลบผูใ้ ช ้งานนั้น แต่ไม่ลบข ้อความทิง้ เนื อหาต่
างๆ ทีผู
อยูใ่ นระบบ
้ ใ้ ช ้งานนี และ
้
3.
Permanently remove this user and messages (ลบทังผู
ข ้อความออกแบบถาวร)
้
้
ระบบจะลบผูใ้ ช ้งานนี ออกอย่
างถาวร ทุกข ้อความและเนือหาจะถู
กลบออกด ้วยเช่นกัน
1.
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แถบ Account Activity
่
ผูด้ แู ลระบบสามารถตรวจสอบได ้ว่าผู ้ใช ้งานนั้นเข ้าสูร่ ะบบ Yammer ล่าสุดเมือใด
เข ้าใช ้
ผ่าน IP อะไรและจากอุปกรณ์ใด

แถบ Block users
่ ้ หากมีมากกว่าหนึ่ งอีเมล ให ้แยกแต่ละอีเมลด ้วยจุลภาค (,)
บล็อกผู ้ใช ้งานจากอีเมลทีใช
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แถบ Bounced emails
่ เมลถูกยกเลิกการใช ้งาน อีเมลจะถูก
Yammer สามารถส่งอีเมลไปยังผูใ้ ช ้งานได ้ เมืออี
่ กตีกลับ เพือตรวจสอบว่
่
ส่งกลับมายังระบบ โดยสามารถดูได ้ว่ามีอเี มลใดบ ้างทีถู
าผูใ้ ช ้งานนั้นยังคง
อยูใ่ นองค ์กรหรือไม่

แถบ Bulk update users
่
้ั
่ อยูใ่ น
ผูด้ แู ลระบบสามารถเพิมสมาชิ
กได ้ครงละจ
านวนมากผ่านไฟล ์ CSV หากข ้อมูลทีมี
้ า Encode เป็ น UTF-8 ด ้วย
ไฟล ์ CSV ไม่ใช่ English Character ให ้ตังค่
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แถบ Directory Integration
่
่ ม
Yammer สามารถเชือมต่
อกับไดเรกทอรีภายในองค ์กรได ้ โดยสามารถอ่านข ้อมูลเพิมเติ
ได ้ที่ Additional Yammer Features (Yammer Admin Guide
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แถบ Export Users
่
้
ผูด้ แู ลระบบสามารถส่งออกรายชือสมาชิ
กทังหมดใน
Yammer เป็ นไฟล ์ CSV ได ้ โดย
่ ้จะประกอบด ้วย User ID (ID ของผูใ้ ช ้), Email Address (ทีอยู
่ อ
่ ,
ตารางทีได
่ เี มล), Name (ชือ)
่ ง)
้ และ Joined On (วันทีเข
่ ้าใช ้งาน Yammer)
Job Title (ตาแหน่ งงาน), Location (สถานทีตั

แถบ Profile fields
ผูด้ แู ลระบบสามารถกาหนดได ้ว่าโปรไฟล ์ของผู ้ใช ้งานควรแสดงข ้อมูลอะไรบ ้าง
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5. วิธต
ี รวจสอบข ้อมูลภายใน Yammer

แถบ Monitor Keywords

้
้
่ เหมาะสมของ Yammer ได ้
ผูด้ แู ลระบบสามารถกรองเนื อหา
รวมถึงป้ องกันเนื อหาที
ไม่

โดยมีตวั อย่างข ้อกาหนดดังต่อไปนี ้
วัตถุประสงค ์
Word boundary

รู ปแบบ
\bword\b

บัตรเครดิต (Credit
cards)

\b(?:\d[ ‐]*?){13,16}\b

หมายเลขประกันสังคม
(Social Security
numbers)

Matches
\btheme\b matches "theme" but not
"themes, them"
1234 5678 90123
1234 5678 9012 3456

\b\d{3}[ -]\d{2}[ ]\d{4}\b

1234‐5678‐9012‐3456
123 45 6789
123‐45‐6789

่ สามารถศึกษาข ้อมูลเพิมเติ
่ มได ้ที่ Banned Word List
สาหรับการกาหนดค่าแบบอืนๆ
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แถบ Security Settings
่ี ้องการป้ องกันข ้อมูลรวไหล
่ั
่
ในกรณี ทต
และเพือความปลอดภั
ยสูงสุด ผู ้ดูแลระบบสามารถ
่
กาหนดค่าช่วง IP ทีสามารถเข
้าใช ้งาน Yammer ได ้ และกาหนดนโยบายรหัสผ่านสาหรับ
่
ผูใ้ ช ้งานทุกคนได ้ ซึงแยกออกมาจากการจั
ดการบน Office 365

แถบ Export Data
Yammer สามารถส่งออกข ้อมูลได ้ทุกประเภท โดยข ้อมูลจะออกมาในรูปแบบไฟล ์ CSV
่
และอยูใ่ นแพคเกจของ .zip ข ้อมูลทีสามารถส่
งออกได ้ เช่น ข ้อความ โน้ต ไฟล ์ หัวข ้อสนทนา
ผูใ้ ช ้งาน และกลุม
่
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แถบ Data Retention
ผูด้ แู ลระบบสามารถกาหนดค่าการรักษาข ้อมูลไว ้ได ้หลังจากลบผูใ้ ช ้งาน โดยปกติคา่
่ ้นจะเป็ น Hard Delete หมายถึง เมือลบผู
่
เริมต
้ใช ้งานออกแล ้ว ข ้อมูลจะหายไปด ้วย แม้จะส่งออก
ข ้อมูลไป ก็จะไม่ปรากฏข ้อมูลใดๆ ออกไปได ้ แต่ถ ้าเลือก Soft Delete ข ้อมูลผู ้ใช ้งานจะยังคงอยู่ แต่
ไม่ปรากฏบน Yammer อีกต่อไป แต่ยงั ส่งออกข ้อมูลได ้

แถบ Analytics
ผูด้ แู ลระบบสามารถติดตามและเฝ้ าดูการใช ้งาน Yammer ได ้ เช่น จานวนการโพสต ์ กลุม
่
่ การสร ้างขึน้ ความถีของการใช
่
่ เป็ นต ้น
ทีมี
้งาน และอืนๆ
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ท ้ายบท
่ หลายองค
่
่
ในบทนี ้ สิงที
์กรกังวลคือ เรืองของการรักษาความปลอดภั
ยในการใช ้งาน และการ
้
่ เหมาะสม ผูด้ แู ลระบบสามารถควบคุมการใช ้งาน Yammer เพือให
่
ป้ องกันเนื อหาที
ไม่
้เป็ นไปตาม
นโยบายและวัฒนธรรมขององค ์กรได ้ ในบทถัดไป จะอธิบายถึงการติดตัง้ Office 365 ProPlus
ภายในองค ์กร
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Chapter 10 Microsoft Office 365 ProPlus Deployment Guideline
่ อ้ Office 365 แผนการใช ้งาน E5 นั้นจะมี Office 365 ProPlus มาให ้
ปกติลก
ู ค ้าทีซื
่
่ Mac 5 เครือง
่ กับสมาร ์ทโฟน 5
ด ้วย ทาให ้สามารถใช ้งาน Office ได ้บนเครืองพี
ซห
ี รือเครือง
่ และแท็บเล็ตอีก 5 เครือง
่ (ในบทนี ้ จะไม่กล่าวถึงส่วนของสมาร ์ทโฟนและแท็บเล็ต เพราะ
เครือง
สามารถดาวน์โหลดได ้จาก App Store ของผูใ้ ห ้บริการแต่ละราย) หากต ้องการติดตัง้ Office
้
้ อธิ
่ บายในบทนี ้
365 ProPlus ผ่านเครือข่ายภายในองค ์กร ให ้ทาตามขันตอนการติ
ดตังที
โดยปกติการติดตัง้ Microsoft Office 365 ProPlus จะมีสองประเภท ดังนี ้
่ ้กล่าวถึงในบทที่ 2) หรือใช ้
 ผ่านอินเทอร ์เน็ ต โดยดาวน์โหลดได ้จากเว็บไซต ์ Office 365 (ซึงได
่ มได ้ที่ Click-to-Run
วิธ ี Click-to-Run โดยสามารถศึกษาข ้อมูลเพิมเติ
้ านระบบเครือข่ายภายในองค ์กร ดังภาพด ้านล่าง
 ผ่านอินทราเน็ ต โดยติดตังผ่

รายละเอียดมีดงั ต่อไปนี ้
้ านระบบเครือข่ายภายในองค ์กร
การติดตัง้ Office 365 ProPlus ผ่านอินทราเน็ ต โดยติดตังผ่
้
การติดตัง้ Office 365 ProPlus วิธน
ี ี ้ เหมาะสาหร ับการติดตังภายในระบบเครื
อข่ายของ
้ั
องค ์กร เหมาะกับผูใ้ ช ้งานภายในองค ์กร โดยมีขนตอนดั
งต่อไปนี ้
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้
ขันตอนการเตรี
ยมไฟล ์สาหร ับติดตัง้ Office 365 ProPlus
้
ผูด้ แู ลระบบต ้องดาวน์โหลดไฟล ์สาหร ับติดตังและน
าไปไว ้ที่ File Sharing ขององค ์กร
้ั
เสียก่อน โดยมีขนตอนดั
งต่อไปนี ้
่
่ ามี
1.
ก่อนเริมการติ
ดตัง้ ให ้ตรวจสอบ System Requirement หรือข ้อกาหนดของเครืองว่
คุณสมบัตต
ิ รงตามต ้องการหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได ้ที่ ความต ้องการของระบบ Office
้
้ ยกว่า ODT หรือ Office Deployment Tool จะดาวน์โหลดไฟล ์
2.
การติดตังแบบนี
เรี
ODT จากเว็บของไมโครซอฟท ์ โดยดาวน์โหลดได ้ที่ Office 2016 Deployment Tool

่
้ั ไฟล
่
3.
เมือดาวน์
โหลดไฟล ์เสร็จสมบูรณ์แล ้ว ให ้คลิกสองครงที
์
่ มการติ
่
่
่ าคัญปรากฏ
officedeploymenttool_7118-5775.exe เพือเริ
ดตัง้ ซึงจะมี
สองไฟล ์ทีส
้ อ ไฟล ์ Configuration.xml และ Setup.exe
ขึนคื

่
่
4.
หลังจากนั้น ให ้เปิ ด Command Prompt แล ้วใช ้สิทธิผูด้ แู ลระบบ เพือใช
้คาสังในการ
ดาวน์โหลดไฟล ์ติดตัง้ ดังนี ้

PATH/ setup.exe /download configuration.xml
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5.

่
เมือดาวน์
โหลดแล ้ว ไฟล ์ต่างๆ ตามภาพด ้านล่างจะปรากฏขึน้

้ ้งานทังแบบเวอร
้
หมายเหตุ: Office 365 ProPlus พร ้อมให ้ติดตังใช
์ชัน 32 และ 64 บิต
้
้
่ ้ระบบปฏิบต
โดยแนะนาให ้ติดตังแบบ
32 บิต แม้วา่ จะติดตังบนคอมพิ
วเตอร ์ทีใช
ั ก
ิ ารแบบ 64 บิตก็
่
่
ตาม หากมันใจว่าต ้องการแบบ 64 บิต ให ้ศึกษาข ้อมูลเกียวกับ ข ้อกาหนดของการติดตัง้ 64 บิต
เสียก่อน
่
่ ส
่ าคัญคือ โฟลเดอร ์นั้นจะต ้อง
6.
หากผูด้ แู ลระบบนาไฟล ์ไปไว ้ทีโฟลเดอร
์สาหร ับการแชร ์ สิงที
กาหนดเป็ น Domain Computers และกาหนดให ้เป็ น Read&Execute ด ้วย
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่
่ องผู
่ ใ้ ช ้งาน แล ้ว Map Drive เสียก่อน เนื่ องจากเครืองส่
่ วน
7. เมือได
้ไฟล ์ครบแล ้ว ให ้ไปทีเครื
้ ้วย
ใหญ่เป็ น Domain User และต ้องมีสท
ิ ธิผูด้ แู ลระบบในการดาเนิ นการติดตังด

้
่ Map แล ้ว เช่น
8.
ในขันตอนต่
อไปคือการติดตัง้ Office 365 ProPlus จากไดรฟ์ ทีเรา
[Map Drive PATH]:\> setup.exe /configure configuration.xml

่ ใ้ ช ้และรหัสผ่านของผูด้ แู ลระบบ
แล ้วกรอกชือผู
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่ ้สาหรับการเลือกแอปพลิเคชัน Office ทีต
่ ้องการติดตัง้
สาหรับไฟล ์ Configuration ทีใช
ผูด้ แู ลระบบสามารถแก ้ไขได ้ หากไม่ต ้องการซอฟต ์แวร ์บางตัวให ้ใส่ <ExcludeApp ID=
"OneNote" /> ดังตัวอย่าง
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หมายเหตุ
่
่ บไฟล ์ติดตัง้ ไว ้หลังคําสัง่ Add SourcePath
• ผูด้ แู ลระบบสามารถเพิมสถานที
เก็
่ มได ้ที่ Reference
• วิธก
ี ารสร ้างไฟล ์ Configuration.xml สามารถศึกษาเพิมเติ
for Click-to-Run configuration.xml file
9.

้
่
่ มล่างขวา
ให ้รอจนการติดตังเสร็
จสมบูรณ์ 100% ซึงจะปรากฏที
มุ

10.

่ ดตังเสร็
้
้
เมือติ
จสมบูรณ์แล ้ว ให ้ตรวจสอบว่าจํานวนแอปพลิเคชันว่าติดตังครบหรื
อไม่
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่ มได ้ที่ Activation บน
หมายเหตุ: คาแนะนาสาหรับการเปิ ดใช ้งาน สามารถอ่านเพิมเติ
Office 365 ProPlus

ท ้ายบท

ในบทนี ้ เป็ นการอธิบายการติดตัง้ Office 365 ProPlus ภายในองค ์กร โดยผ่านเครือข่าย
่ วยให ้ติดตังง่
้ ายขึน้ ในบทถัดไป จะอธิบายถึงรูปแบบการจัดทารายงานต่างๆ
ภายในองค ์กร ซึงช่
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Chapter 11 Office 365 Reports
ปัจจุบน
ั เนื่ องจากระบบ Report ของ Office 365 กาลังปรับเข ้าสูร่ ป
ู แบบใหม่ในการ
่
นาเสนอ โดยนาเสนอในลักษณะของแผนภูมแิ ละรูปกราฟิ กทีสวยงามเข
้าใจง่ายด ้วยการอาศัย
่ าให ้รายงานมีอน
่
เทคโนโลยีของ Content Pack for Power BI ซึงท
ิ เทอร ์เฟซทีสามารถเข
้าใจ
่
่ Drill Down ลงใปในส่วนของเนื อหาได
้
ได ้ง่ายและเชือมโยงถึ
งกันได ้ สามารถคลิกเพือ
้ แต่
่
Workload ต่างๆ ของ Office 365 ยังอยูใ่ นระหว่างการอัปเดตเพือให
้พร ้อมเข ้าสูร่ ป
ู แบบใหม่ ดัง
ตัวอย่างด ้านล่าง

่ ด้ แู ลระบบ
ในบทนี ้ จะอธิบายถึงการออกแบบรายงานในรูปแบบต่างๆ จาก Office 365 ซึงผู
เข ้าไปที่ Office 365 admin center เลือก Reports
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โดยจะแบ่งการให ้บริการเป็ น 9 ประเภท ดังต่อไปนี ้
1. Mail (จดหมาย)
่ ยวข
่
แสดงการจัดทารายงานทีเกี
้องกับอีเมล
1)
Active and inactive mailboxes
่ สถานะ Active และ Inactive โดยสถานะ Inactive คือ
แสดงจานวนกล่องจดหมายทีมี
่ ใ้ ช ้งานไม่ได ้เข ้าสูร่ ะบบภายในช่วงเวลา 30 วัน
สถานะทีผู

2)
New and deleted mailboxes
่ กสร ้างขึนและถู
้
แสดงจานวนกล่องจดหมายทีถู
กลบออก
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3)
New and deleted groups
่ กสร ้างขึนและถู
้
แสดงจานวนกลุม
่ ทีถู
กลบออก

4)
Mailbox usage
้
่ การใช ้งานเกือบเต็มพืนที
้ ที
่ มี
่ แล ้ว
แสดงจานวนกล่องจดหมายทังหมด
กล่องจดหมายทีมี
่ การใช ้งานน้อยกว่า 25%
และกล่องจดหมายทีมี
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5)

Types of mailbox connections

แสดงช่องทางสาหรับการใช ้งานอีเมลแต่ละประเภท เช่น IMAP, POP, Exchange
ActiveSync เป็ นต ้น

2. Usage (การใช ้งาน)
่ ยวข
่
แสดงการจัดทารายงานทีเกี
้องกับการใช ้งาน Office 365 ในแต่ละประเภท ดังต่อไปนี ้
1)
Browser used
่ านมา
แสดงจานวนการเข ้าสูร่ ะบบ Office 365 ผ่านเว็บเบราว ์เซอร ์ภายในช่วง 30 วันทีผ่
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2)
Operating system used
่ ใ้ ช ้งานใช ้เข ้าสูร่ ะบบ Office 365 ภายในช่วง 30 วันที่
แสดงจานวนของระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารทีผู
ผ่านมา

3)
Licensing vs Active Usage
่ การใช ้งานจริงเทียบกับสิทธิการใช ้งานทีเสี
่ ยค่าใช ้จ่าย
แสดงจานวนสิทธิการใช ้งานทีมี
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3. Skype for Business
่ ยวข
่
แสดงการจัดทารายงานทีเกี
้องกับการใช ้งาน Skype for Business ดังต่อไปนี ้
1)
Active users
่ ้งานในขณะนั้น ในรูปแบบการสือสารกั
่
แสดงจานวนผูใ้ ช ้งานทีใช
นโดยตรง (Peer-toPeer) เช่น การใช ้งานเสียง (Audio) วิดโี อ (Video) การแชร ์แอปพลิเคชัน
(Application Sharing) และ/หรือการส่งไฟล ์

2)
Peer-to-peer sessions
้
่ ้งานในขณะนั้น ในรูปแบบการสือสารกั
่
แสดงจานวนเซสชันทังหมดที
ใช
นโดยตรง (Peerto-Peer) เช่น การใช ้งานเสียง (Audio) วิดโี อ (Video) การแชร ์แอปพลิเคชัน (Application
Sharing) และ/หรือการส่งไฟล ์
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3)
Conferences
้
แสดงจานวนการประชุม (Conference) หรือการใช ้งานมากกว่า 2 คนขึนไปโดยแยกตาม
ประเภทการใช ้งาน เช่น การใช ้งานประชุมผ่านข ้อความ เสียง หรือ/และวิดโี อ เป็ นต ้น

4)
Audio minutes and video minutes
้ั
่ ใ้ ช ้งานใช ้งานเสียงและวิดโี อ ในรูปแบบการสือสารกั
่
แสดงจานวนเวลาเป็ นนาทีทงหมดที
ผู
น
โดยตรง (Peer-to-Peer)

5)
Client devices
่ ้งานแยกตามประเภทของอุปกรณ์
แสดงจานวนผูใ้ ช ้งานทีใช
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6)
Client devices per user
แสดงจานวนอุปกรณ์ตอ
่ ผูใ้ ช ้งาน 1 คนในระยะสามเดือนล่าสุด

7)
User activities
่ ว่าใช ้งานอย่างไรบ ้างในระยะ
แสดงจานวนกิจกรรมของผูใ้ ช ้งานรายหนึ่ งๆ กับผูใ้ ช ้งานอืนๆ
สามเดือนล่าสุด
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8)

PSTN usage

แสดงจานวนการใช ้งาน PSTN ในระยะสามเดือนล่าสุดของผูใ้ ช ้งานหนึ่ งๆ โดยสามารถ
่
จาแนกได ้ว่าโทรไปทีเบอร
์ใด ในเวลาใด และโทรไปยังประเทศอะไร เป็ นต ้น

9)
Users blocked
่ กบล็อกหรือไม่ได ้ถูกบล็อกเมือใช
่
แสดงจานวนผูใ้ ช ้งานทีถู
้งานผ่าน Dial-In Conferencing
ในระยะเวลา 3 เดือนล่าสุด
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4. SharePoint Online

่ ยวข
่
แสดงการจัดทารายงานทีเกี
้องกับการใช ้งาน SharePoint Online ดังต่อไปนี ้

1)
Tenant storage metrics
้ ทั
่ งหมดของ
้
แสดงจานวนการใช ้งานพืนที
Tenant ว่าใช ้งานไปแล ้วเป็ นจานวนเท่าใด
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2)
Team sites deployed
้
่ สถานะของไซต ์ทียั
่ งมีการใช ้งานอยูจ
แสดงจานวน Team Site ทังหมดที
มี
่ ะแสดงเป็ น
่ การสร ้างแต่ไม่ได ้ใช ้งานจะแสดงเป็ นสถานะ Inactive
สถานะ Active ส่วนไซต ์ทีมี

3)
Team site storage
้ ทั
่ งหมดของ
้
แสดงจานวนพืนที
Team Site ว่าใช ้งานไปแล ้วเท่าใด
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5. OneDrive for Business
่ ยวข
่
แสดงการจัดทารายงานทีเกี
้องกับการใช ้งาน OneDrive for Business ดังต่อไปนี ้
OneDrive for Business sites deployed
่ การนาไปปรับใช ้งานว่ามีสถานะ Active และ
แสดงจานวน OneDrive for Business ทีมี
Inactive เป็ นจานวนเท่าใดบ ้าง
1)

2)
OneDrive for Business storage
้ ในการใช
่
้ ของ
่
แสดงจานวนพืนที
้งาน OneDrive for Business โดยเปรียบเทียบกับพืนที
Team Site
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6. Auditing (การตรวจสอบความถูกต ้อง)
่ ยวข
่
แสดงการจัดทารายงานทีเกี
้องกับการใช ้การตรวจสอบความถูกต ้องในแต่ละบริการ
ดังต่อไปนี ้
1)
Mailbox access by non-owners
่ ้าใช ้งานกล่องจดหมาย แยกตามประเภทผูใ้ ช ้งาน เช่น ผูด้ แู ลระบบ ผู ้ที่
แสดงผูใ้ ช ้งานทีเข
่ ้องการค ้นหาพร ้อมทังระบุ
้
่ ้องการ
ไม่ใช่เจ ้าของ เป็ นต ้น โดยระบุกล่องจดหมายทีต
ชว่ งเวลาทีต
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2)
Role group changes
่
แสดงรายงาน การเปลียนแปลงกลุ
ม
่ ของตาแหน่ งใน Office 365

3)
Mailbox content search and hold
้
่ ภ
แสดงรายงาน การค ้นหาเนื อหาในกล่
องจดหมายทีอยู
่ ายใต ้นโยบาย In-place
่ ษท
eDiscovery & Hold (คือ การเก็บอีเมลตามระยะเวลาทีบริ
ั กาหนดให ้เป็ นไปตามกฎหมาย)
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4) Mailbox litigation holds
่ า Litigation
แสดงรายงานการค ้นหาจานวนและระบุระยะเวลาของกล่องจดหมายทีท
่ ษท
Hold (คือ การเก็บอีเมลตามระยะเวลาทีบริ
ั กาหนดให ้เป็ นไปตามกฎหมาย โดยจะเก็บกล่อง
้ ยั
่ งใช ้งานอยู่ และถูกยกเลิกใช ้ไปแล ้ว) ไว ้ว่ามีการเปลียนแปลงอย่
่
จดหมายทังที
างไรบ ้าง

5)
Azure AD Reports (ต ้องชาระค่าสมัครใช ้งานบริการ Office 365 เสียก่อน)
การใช ้งาน Azure AD Report จาเป็ นจะต ้องเป็ นสมาชิก Office 365 เสียก่อนจึงจะใช ้
้
่
งานได ้ โดยขันแรก
ให ้กรอกข ้อมูลและเบอร ์โทรศัพท ์เพือให
้ระบบเปิ ดใช ้งาน (Activate) การ
บริการ

่ ้องการให ้แสดงรายงานออกมา
เลือก Reports ทีต
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7. Protection (การป้ องกัน)
่ ยวข
่
่ ้าสูร่ ะบบอีเมลของ Office 365 มี
แสดงข ้อมูลทีเกี
้องกับสแปมและมัลแวร ์ทีเข
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
1)
Top senders and recipients
่ การรับและส่งอีเมลมากทีสุ
่ ด 10 อันดับแรก และจานวนผูใ้ ช ้งานที่
แสดงจานวนผูใ้ ช ้งานทีมี
่ ด ตามช่วงเวลาทีก
่ าหนด
ได ้ร ับสแปมหรือมัลแวร ์มากทีสุ
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2)
Top malware for mail
่
่
แสดงจานวนมัลแวร ์ 10 อันดับแรกทีพบในอี
เมลทีระบบตรวจจั
บได ้

3)
Malware detections
่
แสดงจานวนการตรวจจับมัลแวร ์ทีระบบตรวจจั
บได ้
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4)
Spam detections
่
แสดงจานวนการตรวจจับสแปมทีระบบตรวจจั
บได ้

5)
Sent and received mail
่ การส่งออกและร ับเข ้ามาภายในองค ์กร
แสดงปริมาณอีเมลทีมี
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8. Rules (กฎ)
่ นไปตามนโยบายขององค ์กรทีมี
่ การบังคับใช ้ ซึงมี
่ รายละเอียด
แสดงข ้อมูลของอีเมลทีเป็
ดังต่อไปนี ้
1)
Top rule matches for mail
่ นไปตามแต่ละกฎทีผู
่ ด้ แู ลระบบได ้กาหนดไว ้
แสดงจานวนอีเมลทีเป็
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2)
Rule matches for mail
่
่ การบังคับใช ้ทังการรับส่
้
แสดงจานวนอีเมลทีตรงตามกฎที
มี
งภายในและภายนอกระบบ

9. Data Loss Prevention
่
่ั
แสดงข ้อมูลและรายละเอียดของอีเมลทีตรงตามนโยบายป้
องกันข ้อมูลรวไหล
(Data Loss
่ รายละเอียดดังต่อไปนี ้
Prevention) ซึงมี
1)
Top DLP policy matches for mail
่
แสดงจานวนนโยบาย Data Loss Prevention ทีตรงกั
บอีเมลภายในระบบ
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2)
Top DLP rule matches for mail
่
แสดงจานวนกฎของ Data Loss Prevention ทีตรงกั
บอีเมลภายในระบบ

3)
DLP policy matches by severity for mail
่
แสดงนโยบาย Data Loss Prevention ทีตรงตามการแบ่
งลาดับความปลอดภัยของอีเมล
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4)
DLP policy matches, overrides, and false positives for mail
่
่ั
แสดงจานวนของอีเมลทีตรงตามนโยบายการป้
องกันข ้อมูลรวไหล
(Data Loss
่ กนามาใช ้ (Override) หรือถูกตรวจสอบได ้ว่าเป็ น False Positive ของระบบ
Prevention) ทีถู
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่ ให ้ศึกษาเพิมเติ
่ มได ้ที่ View and download reports
สาหรับการจัดทารายงานอืนๆ
about service usage in Office 365
ท ้ายบท
่
ในบทนี ้ ผูด้ แู ลระบบได ้ทราบถึงการจัดทารายงานในรูปแบบต่างๆ ซึงสามารถน
าไปอ ้างอิง
ในการวางแผนการใช ้งาน หรือการจัดซือ้ Office 365 ในอนาคตได ้ ในบทถัดไป จะกล่าวถึงการ
จัดการด ้านการรักษาความปลอดภัยคือ Information Right Management
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Chapter 12 Information Right Management (IRM) for Office 365
่ าคัญจากการถูกพิมพ ์ ส่งต่อ บันทึก แก ้ไข หรือคัดลอกโดย
หากต ้องการป้ องกันข ้อมูลทีส
ไม่ได ้รับอนุ ญาต ผูใ้ ช ้งานสามารถใช ้การกาหนดข ้อจากัดการใช ้งานได ้ โดยเฉพาะผูใ้ ช ้งาน
Office 365 แผนการใช ้งาน E3 และ E5 โดยผูใ้ ช ้งานสามารถใช ้งาน Information Right
่
Management ใน Office 365 ProPlus หรือ Office Online เพือปกป้
องเอกสารต่างๆ รวมถึง
่
เอกสารทีแนบมากั
บอีเมลได ้ โดยสามารถอธิบายได ้ตามแผนภาพด ้านล่าง

สาหรับเทคโนโลยี Information Right Management (IRM) ใน Office 365 นั้น จะ
่ี นผูใ้ ช ้งาน Office
ทางานร่วมกับ Azure Right Management Services (RMS) ในกรณี ทเป็
365 E3 และ E5 ผู ้ใช ้งานจะได ้รับ RMS มากับแผนการใช ้งานแล ้ว แต่หากต ้องการความสามารถ
่
้ งหรือ Enterprise Mobility Suite
ทีมากขึ
น้ จะต ้องใช ้งานกลุม
่ บริการด ้านความปลอดภัยขันสู
้
(EMS) โดยข ้อแตกต่างของ RMS ในทังสองบริ
การนี ้ มีดงั นี ้
คุณสมบัต ิ

RMS สาหร ับ Office 365

EMS หรือ
Azure RMS Premium

ผู ้ใช ้งานสามารถสร ้างและใช ้งานเอกสาร
่ ้ร ับการป้ องกันผ่านเครืองที
่ ใช
่ ้งาน
ทีได

ใช่

ใช่

ระบบปฏิบต
ั งิ าน Windows และ
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Microsoft Office
ผู ้ใช ้งานสามารถสร ้างและใช ้งานเอกสาร
่ ้ร ับการป้ องกันผ่านสมาร ์ทโฟน
ทีได
้
สามารถใช ้งานร่วมกันทังใน
Exchange
Online, SharePoint Online และ
OneDrive for Business
้
สามารถใช ้งานร่วมกันทังใน
Exchange
Server 2013/2010 และ SharePoint
Server 2013/2010 ผ่าน RMSConnector
ผู ้ดูแลระบบสามารถสร ้างเทมเพลตของ
แต่ละแผนกได ้
องค ์กรสามารถสร ้างและจัดการคีย ์
RMS ในโมดูลความปลอดภัยของ
่ มี
่ โซลูช ัน
ฮาร ์ดแวร ์สาหร ับเครืองที
Bring Your Own Device ได ้
่ ใช่รป
สามารถสนับสนุ นไฟล ์ทีไม่
ู แบบ
ของ Microsoft Office เช่น ข ้อความ
่ ่
และรูปภาพทั่วไป และไฟล ์ประเภทอืนที
ได ้ร ับการรองร ับ
่ RMS SDK สาหร ับทุก
มีเครือง
แพลตฟอร ์มเช่น Windows,
Windows Phone, iOS, Mac OSX
และ Android
สามารถทางานร่วมกับคุณสมบัตข
ิ อง
FCI ในไฟล ์เซิร ์ฟเวอร ์ของ Windows
Server ผ่าน RMS connector
ผู ้ใช ้งานสามารถติดตามการใช ้งาน
่ ้ร ับการป้ องกันได ้
เอกสารทีได
ผู ้ใช ้งานสามารถปฏิเสธการเข ้าถึงการ
่ ้ร ับการป้ องกันได ้
ใช ้งานเอกสารทีได

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่
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ใช่

่ ้งานร่วมกับ RMS ได ้ดังแผนภาพ
สามารถอธิบายแอปพลิเคชันทีใช

้
ขันตอนของการใช
้งาน Information Right Management ในบริการของ Azure
Right Management และ Microsoft Office 365 มีดงั ต่อไปนี ้

รายละเอียดมีดงั ต่อไปนี ้
1. การเปิ ดใช ้งาน (Activate) RMS บน Office 365
้ั
ก่อนการใช ้งาน RMS จะต ้องเปิ ดใช ้งาน RMS เสียก่อน โดยมีขนตอนดั
งต่อไปนี ้
1)
2)

ไปที่ Office 365 admin center
ไปที่ Service Settings > Rights Management แล ้วเลือก Manage
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3)

่ าต่าง Rights Management ให ้คลิก Activate
ทีหน้
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่ ม Activate เปลียนเป็
่
้ จ
4)
เมือปุ่
น Deactivate หมายความว่า กระบวนการเปิ ดใช ้งานนี เสร็
สมบูรณ์แล ้ว

่ี ้งาน Outlook Web App ผูใ้ ช ้จะต ้องทําตามขันตอนที
้
่
หมายเหตุ: ในกรณี ทใช
ปรากฏ
ในลิงก ์ Activate Azure Rights Management for Office 365 Message Encryption
ด ้วย
2. การติดตัง้ Rights Management Sharing Application
่ ดตังบนเครื
้
่
่ ้
RMS Sharing Application เป็ นแอปพลิเคชันทีติ
องเดสก
์ท็อปทีใช
่
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows และอุปกรณ์มอ
ื ถือ มีหน้าทีในการเข
้ารหัสเอกสารทุกประเภทรวมถึง
่ องกันไม่ให ้บุคคลทีไม่
่ ได ้ร ับอนุ ญาตสามารถอ่านได ้หรือมองเห็นได ้ แม้วา่ จะ
รูปภาพต่างๆ เพือป้
่ าแหน่ งทีตั
่ งอื
้ นหรื
่
่ื ก็ตาม
บันทึกไว ้ทีตํ
อบนอุปกรณ์อนๆ
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1)
2)
3)
4)

้
ขันตอนการติ
ดตัง้ RMS Sharing Application
ไปที่ Microsoft Rights Management ในเว็บไมโครซอฟท ์
้ ้วยการคลิกที่ Setup.exe
ดาวน์โหลดและติดตังด
้
ในหน้า Setup Microsoft RMS ให ้คลิก Next และรอจนการติดตังเสร็
จสมบูรณ์
่ ดตังเสร็
้
่
เมือติ
จแล ้ว ให ้เริมการท
างานของคอมพิวเตอร ์ใหม่ 1 ครง้ั

่ ้องการปกป้ อง
3. การจัดการอีเมลทีต
่ ดตังแล
้ ้ว ให ้ทดสอบด ้วยการสร ้างไฟล ์ Microsoft Word ทีต
่ ้องการปกป้ อง แล ้วตัง้
เมือติ
่
ชือไฟล
์ว่า Confidential.docx เป็ นต ้น แล ้วกาหนดสิทธิให ้อ่านได ้อย่างเดียวเท่านั้น เช่น
อาจจะพิมพ ์ว่า If you can read this from your email attachment, the sender
has successfully shared a file that was protected with Azure RMS
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้
ขันตอนการแชร
์เอกสารผ่านอีเมล
1)
เปิ ด Outlook แล ้วสร ้างอีเมลใหม่ขนมา
ึ้
2)
ในช่อง To ให ้ใส่อเี มลบริษท
ั เท่านั้น (ปัจจุบน
ั Azure Right Management ยังไม่
สนับสนุ นการใช ้อีเมลส่วนตัว)
3)
พิมพ ์หัวข ้อ เช่น Confidential document และพิมพ ์ในข ้อความในอีเมลว่า Please
read this confidential document and do not share it with others.
่ บ Message ในกลุม
4)
ไปทีแท็
่ ของ RMS คลิก Share Protected และคลิก Share
Protected อีกครง้ั
5)
ในหน้าต่าง Share Protected

เลือก View – View Only
่ี ้องการให ้อ่านเอกสารได ้ แต่ไม่สามาถแก ้ไขหรือพิมพ ์ได ้
ในกรณี ทต

เลือก Email me when somebody tries to open these documents
่ี ร้ ับเปิ ดเอกสารแนบนี ้ จะมีอเี มลแจ ้งมาทีผู
่ ส้ ง่ ในกรณี ทผู
่ี ร้ ับส่งต่อไปยังบุคคลอืน
่
ในกรณี ทผู
้ ้
จะไม่สามารถเปิ ดไฟล ์เอกสารแนบนี ได
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•
เลือก Allow me to instantly revoke access to these documents
่ี ร้ ับเชือมต่
่
ในกรณี ทผู
ออินเทอร ์เน็ ตทุกครง้ั และเปิ ดเอกสารแนบ ถ ้าผูส้ ง่ ยกเลิกการเข ้าถึง
้ ้ ถ ้าผูส้ ง่ ไม่เลือกตัวเลือกนี ้ ผูร้ ับ
เอกสาร และผูร้ ับเปิ ดอีกครงั้ จะไม่สามารถเข ้าถึงเอกสารนี ได
่
อาจจะเปิ ดได ้ โดยไม่ต ้องเชือมต่
ออินเทอร ์เน็ ต
•
คลิก Send Now
่ เมลถูกส่งพร ้อมเอกสารแนบแล ้ว ตามรายชือที
่ ระบุ
่
เมืออี
ผูร้ ับจะได ้ร ับข ้อแนะนํ าในการเปิ ด
เอกสาร RMS มาด ้วย
่ ดใช ้งาน RMS ใน Office 365 ระบบจะสามารถใช ้งานได ้อัตโนมัต ิ
หมายเหตุ เมือเปิ
ร่วมกับ Outlook Web App ผ่านเว็บเบราวเซอร ์ หรือ Microsoft Outlook ใน Office 365
่ มได ้ที่ Collaborate securely with Office 365 using
ProPlus สามารถศึกษาเพิมเติ
Rights Management
่ ้ร ับการป้ องกัน
4. การจัดการในกรณี ทผู
ี่ ร้ ับอ่านเอกสารทีได
่ี ้ส่งส่งมาเป็ นเอกสารแนบ โดยเอกสารแนบ
ผูร้ ับสามารถร ับเอกสารได ้จากทุกๆ อุปกรณ์ทผู
่ ดเอกสารนี ้ เมือผู
่ ร้ ับ
่ กส่งจะได ้ร ับการป้ องกัน และผูร้ ับจะต ้อง ลงชือเข
่ ้าใช ้งาน (Sign In) เพือเปิ
ทีถู
่ งก ์แล ้ว จะได ้ร ับบัญชีทไม่
่ี ม ค
่ ้เพือระบุ
่
คลิกทีลิ
ี า่ ใช ้จ่ายในการเข ้าไปดูเอกสาร ซึงใช
บุคคลในการ
เข ้าถึงเอกสาร
่ ร้ ับเปิ ดเอกสารออกมา จะอ่านได ้เพียงแบบเดียว อาจมีคาํ ว่า If you can read this
เมือผู
from your email attachment, the sender has successfully shared a file that
was protected with Azure RMS.
่ ้ร ับการป้ องกัน
5. การติดตามเอกสารทีได
้
้
่ ใ้ ช ้งานบางคนอาจต ้องการตรวจสอบว่าเอกสาร
ขันตอนต่
อไปนี ้ เป็ นขันตอนทางเลื
อก ซึงผู
่ งไปถูกเปิ ดโดยใครบ ้าง
ทีส่
้
่ งไป
ขันตอนในการตรวจเอกสารที
ส่
่ บ Home ในกลุม
1)
ไปที่ Outlook ทีแท็
่ RMS ให ้คลิก Track Usage
2)
ถ ้าเห็น Protect and share on your terms ให ้คลิก Sign in แล ้วกรอกบัญชี
ผูใ้ ช ้งานและรหัสผ่านอีกครง้ั
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่
่ คื
้ อ
3)
ในหน้า Your shared documents จะเห็นเอกสารทีแนบกั
บอีเมลในทีนี
่
้ งเกตเห็น วันทีแสดงกิ
่
่
Confidential.docx ซึงในหน้
านี จะสั
จกรรมล่าสุด ชือของผู
ร้ ับ และ
รายละเอียดของเอกสาร
่ ดหน้าต่างใหม่หลังจากคลิกไฟล ์แล ้ว จะเห็นรายละเอียดต่างๆ และเมือคลิ
่
4)
เมือเปิ
กจะเห็นหน้า
สรุปและสามารถเปิ ดใน Excel ได ้




่ ม
ข ้อมูลเพิมเติ
วิธก
ี ารกาหนด Transport Rule ให ้ใช ้งาน Azure RMS
วิธก
ี ารสร ้าง Outlook Protection Rules
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ท ้ายบท
ในบทนี ้ ผูด้ แู ลระบบได ้เรียนรู ้การป้ องกันข ้อมูลผ่าน Azure Right Management อย่าง
้
่ั
เป็ นขันตอน
ในบทถัดไป จะกล่าวเน้นถึงการป้ องกันข ้อมูลรวไหลผ่
านเทคโนโลยี Data Loss
Prevention หรือ DLP
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Chapter 13 Data Loss Prevention (DLP)
Data Loss Prevention (DLP) ถือเป็ นคุณสมบัตส
ิ าคัญสาหรับการรับส่งข ้อความใน
่
ระบบอีเมลภายในองค ์กร เนื่ องจากการใช ้อีเมลอาจเกียวข
้องกับข ้อมูลและความลับขององค ์กรที่
่ั
ไม่ควรปล่อยให ้รวไหลออกไปได
้ โดย DLP จะช่วยควบคุมการใช ้งานอีเมล (และในอนาคตจะมีการ
ใช ้งานร่วมกับ SharePoint Online และ OneDrive for Business) ให ้เป็ นไปตามข ้อกาหนด
ขององค ์กรโดยไม่สง่ ผลกระทบกับการทางานต่างๆ ของพนักงาน ช่วยให ้การจัดการข ้อมูลที่
้
สาคัญนั้นง่ายดายขึนกว่
าเดิม
้ ากฏในการป้ องกันข ้อมูลทีมี
่ ความสาคัญผ่าน Microsoft
ผูด้ แู ลระบบสามารถตังค่
่
้
่ าหนดไว ้ในทุกๆ อีเมล
Exchange Data Loss Prevention (DLP) ได ้ ซึงกฎนี
จะตรวจจั
บคาทีก
่
่ั
ผูด้ แู ลระบบสามารถใช ้เทมเพลต เช่น การป้ องกันเรืองข
้อมูลรวไหลของบั
ตรเครดิต เป็ นต ้น โดยที่
่ ใ้ ช ้งานมีการส่งออกไปภายนอก
Exchange Transport Rule จะเปรียบเทียบทุกๆ ข ้อความทีผู
องค ์กร แล ้วแจ ้งเตือนให ้ผูใ้ ช ้งานหรือผูด้ แู ลระบบทราบ
่ั
ในบทนี ้ ผูด้ แู ลระบบจะได ้เรียนรู ้การป้ องกันข ้อมูลรวไหลโดยใช
้ฟี เจอร ์ DLP โดยการเข ้าถึง
้ า DLP บน Exchange Online ซึงมี
่ ขนตอนดั
้ั
การตังค่
งต่อไปนี ้
1. เข ้าสู่ Exchange admin center
2. เลือก Compliance Management แล ้วเลือกแถบ Data Loss Prevention
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่
หัวข ้อทีควรศึ
กษามีดงั ต่อไปนี ้
1. การสร ้างนโยบาย DLP จากเทมเพลต
่
่
ใน Exchange Online ผูด้ แู ลระบบสามารถใช ้ DLP เพือให
้เป็ นไปตามนโยบายเรืองการ
รับส่งข ้อความขององค ์กร โดยสามารถนาเทมเพลตของ Office 365 ไปใช ้ได ้ทันที เช่น




Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) data
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS)
United States Personally Identifiable Information (U.S. PII)
่ มาให ้ได ้ โดยมีขนตอนดั
้ั
ผูด้ แู ลระบบสามารถปร ับแต่งเทมเพลตทีมี
งต่อไปนี ้

1)
ไปที่ Exchange admin center เลือก Compliance management >
Data loss prevention และ Add +
2)
ในหน้าต่าง Create a new DLP policy from a template

3)

้ อแล
่
่ ้องการ หลังจากนั้น ให ้คลิก Save
ตังชื
้วเลือกเทมเพลตทีต
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2. การปร ับแต่งนโยบาย DLP
่
ผูด้ แู ลระบบสามารถปร ับแต่งนโยบาย DLP ได ้ด ้วยตนเอง ไม่วา่ จะเป็ นการกาหนดเงือนไข
กฎ และแนวทางปฏิบต
ั ใิ ห ้เป็ นไปตามข ้อกาหนดเฉพาะขององค ์กร อย่างไรก็ตาม ขอแนะนาให ้
่ การนาไปใช ้งานทั่วทังองค
้
้
ทดสอบนโยบาย DLP ก่อนทีจะมี
์กร ขันตอนส
าหร ับการแก ้ไขเทมเพลต
มีดงั นี ้
1)
ไปที่ Exchange admin center และไปที่ Compliance management >
Data loss prevention

2) คลิก Add + และเลือก New custom DLP policy
่ ้อมูล รายละเอียด กาหนดสถานะ
3) ในหน้า New custom policy ให ้กรอกชือข
ของนโยบายว่าจะใช ้งานทันทีเลยหรือไม่ และถ ้าต ้องการให ้ใช ้งานทันที ให ้เลือก Enforce
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4)
5)

คลิก Save
่ ้าง แล ้วคลิก Edit
คลิกนโยบายทีสร

6)

ในหน้า Edit DLP policy ให ้คลิก Rules แล ้วคลิก Add+ จากนั้น ให ้กรอก

ข ้อมูลกฎตามนโยบายขององค ์กร
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7)

คลิก Save

3. การนาเข ้านโยบาย DLP
่ เทมเพลตที่
ผูด้ แู ลระบบสามารถปร ับแต่งนโยบาย DLP ได ้ด ้วยตนเองผ่านโค ้ด XML ซึงมี
ใช ้งานกับนโยบาย DLP เตรียมให ้อยูใ่ น Office 365 แล ้ว นอกเหนื อจากนั้น หากผูด้ แู ลระบบเคย
ใช ้งานบน Exchange Server สามารถนาโค ้ด XML มาประยุกต ์ใช ้กับ Exchange Online ได ้
้ั
โดยมีขนตอนดั
งต่อไปนี ้
1)
ไปที่ Exchange admin center และไปที่ Compliance management >
Data loss prevention

2)
คลิก Add + และเลือก Import DLP policy
3)
ในหน้า Import policy ให ้เลือกไฟล ์ XML กาหนดชือ่ รายละเอียด และต ้องการ
ใช ้งานทันทีหรือไม่ จากนั้น ให ้คลิก Import
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4. การจัดการนโยบาย DLP
่ ยวข
่
ผูด้ แู ลระบบสามารถสร ้าง แก ้ไข หรือลบข ้อมูลทีเกี
้องกับนโยบาย DLP ใน Exchange
่
Online ได ้ผ่านทาง Exchange admin center (EAC) ซึงการจั
ดการนโยบาย DLP จะแบ่งเป็ น
สามประเภทดังนี ้ คือ






Enforce
่ กสร ้างจะถูกใช ้งานทันทีกบ
o
นโยบายทีถู
ั ทุกข ้อความและไฟล ์ทุกประเภท
่ าหนดไว ้ จะหยุดหรือถูกขัดขวางทันที
o
การร ับส่งอีเมลหากเป็ นไปตามนโยบายทีก
Test DLP policy with Policy Tips
่ กสร ้างจะถูกใช ้งานกับทุกข ้อความและไฟล ์ทุกประเภท
o
นโยบายทีถู
่ าหนดขึน้ จะไม่ถูกหยุดหรือถูกขัดขวาง
o
การร ับส่งอีเมลหากเป็ นไปตามนโยบายทีก
o
แสดงเคล็ดลับของนโยบาย (Policy Tips)
Test DLP policy without Policy Tips
่ กสร ้างจะถูกใช ้งานทุกข ้อความและไฟล ์ทุกประเภท
o
นโยบายทีถู
่ าหนดขึน้ จะไม่ถูกหยุดหรือถูกขัดขวาง
o
การร ับส่งอีเมลหากเป็ นไปตามนโยบายทีก
o
ไม่แสดงเคล็ดลับของนโยบาย (Policy Tips)
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่ า Compliance management > Data loss
ผูด้ แู ลระบบสามารถแก ้ไขข ้อมูลได ้ทีหน้
่
่ าหนด
prevention แล ้วคลิก Edit เพือแก
้ไขนโยบายทีก

5. การตรวจสอบรายงานของนโยบาย DLP
่ ณสร ้างนโยบาย DLP บน Exchange Online ผูด้ แู ลระบบสามารถจัดการและ
หลังจากทีคุ
ตรวจสอบรายงานให ้ตรงตามนโยบายขององค ์กรได ้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
่
่ านมา
ดูผลสรุปรายงาน 24 ชัวโมงที
ผ่
ให ้คลิก Exchange admin center > Compliance management > Data
loss prevention




ดูแนวโน้มของนโยบายว่าตรวจพบมากน้อยเท่าใด
ให ้คลิก Office 365 admin center > Reports > DLP

หรือ
Exchange admin center > Compliance management > Data loss
prevention > Reports
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่
ดูข ้อความแต่ละข ้อความทีตรงตามนโยบาย
DLP
ให ้คลิก Office 365 admin center > Reports > DLP

6. การสร ้างรายงานกิจกรรมจากการตรวจพบตามนโยบาย DLP
่
หากตรวจพบอีเมลจากบุคคลใดๆ ทีตรงกั
บนโยบาย DLP Policy ระบบจะส่งอีเมลไปยัง
้ั
บุคคลนั้นให ้โดยอัตโนมัต ิ โดยมีขนตอนดั
งต่อไปนี ้
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1)
ไปที่ Exchange admin center > Compliance management > Data Loss
prevention
้ั นโยบายที
่
่ ้องการ แล ้วเลือก Rules
2)
คลิกสองครงที
ต
3)
ในส่วน Do the following ให ้เลือก Generate an incident report and send
it to

่ ้องการส่งอีเมลถึง แล ้วเลือก Include message properties เพือระบุ
่
4)
เลือกบุคคลทีต
้
เนื อหาในอี
เมล
่ งเรียบร ้อยแล ้วจะปรากฏอีเมลดังภาพ
เมือส่
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ท ้ายบท
ในบทนี ้ ผูด้ แู ลระบบสามารถใช ้งาน DLP ได ้จากเทมเพลตใน Office 365 หรือจะสร ้างขึน้
่ิ าคัญคือ ก่อนการสร ้างนโยบาย DLP จะต ้องมีการประชุม
เองตามนโยบายขององค ์กรก็ได ้ แต่สงส
่ กษาทางด ้านกฎหมายหรือนโยบายขององค ์กรเสียก่อนเสมอ ในบทถัดไปจะกล่าวถึงฟี เจอร ์
กับทีปรึ
ใหม่ คือ Customer Lockbox
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Chapter 14 Customer Lockbox
่
เพือการปกป้
องข ้อมูลด ้วยความปลอดภัยสูงสุดให ้แก่ลก
ู ค ้า Office 365 บริษท
ั
Microsoft มีนโยบายไม่ให ้พนักงานหรือแม้แต่วศ
ิ วกรของไมโครซอฟท ์เอง สามารถเข ้าถึงข ้อมูล
้
่ Microsoft
ของลูกค ้าได ้ (Nearly zero interaction) โดยการบริการเกือบทังหมดที
ดาเนิ นการจะเป็ นแบบอัตโนมัตแิ ละถูกควบคุมไม่ให ้มีการเข ้าถึงข ้อมูลของลูกค ้าได ้ ดังนั้น จึงแทบ
่ กงานของ Microsoft จะต ้องเข ้าถึงข ้อมูลของลูกค ้า ยกเว ้นในกรณี ทต
ไม่มเี หตุผลใดทีพนั
ี่ ้องเข ้า
่ บกล่องจดหมายหรือเนื อหาของเอกสาร
้
ไปแก ้ปัญหาเกียวกั
่ ด้ แู ลระบบ Office 365 ไม่สามารถแก ้ไขปัญหาทีเกิ
่ ดขึนหรื
้
โดยปกติแล ้ว เมือผู
อต ้องการ
ขอความช่วยเหลือ จะส่งคาขอเปิ ด Service Request ไปยัง Microsoft Office 365 Support
้
แล ้วทาง Support จะดาเนิ นการแก ้ไขตามลาดับขันตอน
แต่คณ
ุ สมบัตใิ หม่ของ Customer
Lockbox จะช่วยให ้ผูด้ แู ลระบบสามารถควบคุมการเข ้าถึงกล่องจดหมายหรือข ้อมูลภายใน
Office 365 ของ Microsoft Support ได ้ โดยทาง Microsoft Support จะต ้องขออนุ ญาต
เข ้าถึงข ้อมูลภายใน Office 365 ขององค ์กรเสียก่อน คุณสมบัต ิ Customer Lockbox จะใช ้
่ ้ร ับสิทธิให ้ใช ้งาน Customer Lockbox เท่านั้น
งานได ้เฉพาะผูด้ แู ลระบบทีได
Customer Lockbox อนุ ญาตให ้ผูด้ แู ลระบบสามารถควบคุมการเข ้าถึงของวิศวกรของ
่ ยวข
่
Microsoft โดยสามารถกาหนดเวลาหมดอายุได ้ในแต่ละคาขอ และข ้อมูลทีเกี
้องกับการ
่
แก ้ปัญหาจะถูกลบทิง้ หลังจากทีสามารถแก
้ปัญหานั้นๆ ได ้เรียบร ้อย
Customer Lockbox มีอยูใ่ นแผนการใช ้งานของ Office 365 E5 เท่านั้น สาหรับ
รายละเอียดในการใช ้งาน Customer Lockbox มีดงั นี ้
้
1. ขันตอนการร
้องขอ Customer Lockbox
ผูด้ แู ลระบบสามารถรับชมวิดโี อการใช ้งาน Customer Lockbox ได ้ทีวิ่ ดโี อ Microsoft
Customer Lockbox
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่ มเรืองการป้
่
ศึกษาเพิมเติ
องกันข ้อมูลบน Office 365 ได ้ที่ Security, Privacy and
Compliance Information for Office 365 and Microsoft Dynamics CRM Online
้
ขันตอนการใช้
งาน Customer Lockbox มีดงั ต่อไปนี ้
1) ผูใ้ ช ้งานพบปัญหากับกล่องจดหมายของตนเองใน Office 365
่ ด้ แู ลระบบไม่สามารถแก ้ไขปัญหานั้นได ้ และได ้เปิ ดเคสไปยัง Microsoft
2) หลังจากทีผู
Support
่ ด้ แู ลระบบเปิ ด และแจ ้งความต ้องการในการ
3) Support Engineer จะตรวจสอบเคสทีผู
่
่ ดขึน้
เข ้าถึงข ้อมูลภายใน Exchange Online เพือแก
้ไขปัญหาทีเกิ
่ ้าสูร่ ะบบ Microsoft เพือเข
่ ้าสูร่ ะบบของ Customer
4) Support Engineer จะเริมเข
่ ดเคสนี ้ ก่อนหน้าทีจะด
่ าเนิ นการส่งอีเมล
Lockbox แล ้วดาเนิ นการส่งอีเมลไปยังผูด้ แู ลระบบทีเปิ
่ การ
ยืนยัน หลังจากนั้น Microsoft Support Manager จะดาเนิ นการตรวจสอบทุกๆ เคสทีมี
เปิ ดจาก Support Engineer
่ อ Customer Lockbox จะส่งอีเมลไปยังผูด้ แู ลระบบให ้ทราบสถานะของเคสทีเป็
่ น
5) เครืองมื
“Pending”
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่ นยันคาขอ ถ ้าผูด้ แู ล
6) ผูด้ แู ลระบบเข ้าสูร่ ะบบในสถานะ Office 365 Administrator เพือยื
่
ระบบปฏิเสธหรือไม่ได ้ยืนยันภายใน 12 ชัวโมง
ระบบจะปฏิเสธการเข ้าถึงโดยอัตโนมัต ิ
7) หลังจากที่ Support Engineer ได ้รับการยืนยันจากผูด้ แู ลระบบแล ้ว จะดาเนิ นการเข ้าสู่
่ ดขึน้ เมือปั
่ ญหาถูกแก ้ไขเสร็จเรียบร ้อย Customer
ระบบ Exchange Online และแก ้ปัญหาทีเกิ
Lockbox จะถูกปิ ดและจะไม่สามารถเข ้าถึงได ้อีกต่อไป
2. การเปิ ดปิ ดการใช ้งาน Customer Lockbox
ผูด้ แู ลระบบสามารถเปิ ดหรือปิ ดคุณสมบัตข
ิ อง Customer Lockbox ได ้จาก Office 365
่ ดการใช ้งาน Customer Lockbox แล ้ว ทาง Microsoft Engineer
admin center เมือเปิ
จาเป็ นต ้องได ้รับการยืนยันจากผูเ้ ปิ ดการใช ้งานก่อน จึงจะเข ้าไปแก ้ไขปัญหาได ้ สาหรับวิธก
ี าร
เปิ ดปิ ด Customer Lockbox มีดงั ต่อไปนี ้
1)
2)

เข ้าสูร่ ะบบ Office 365 admin center
เลือก Service Settings แล ้วไปที่ Customer Lockbox

3)

เปิ ดหรือปิ ด Customer Lockbox ตามต ้องการ
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3. การยืนยันหรือปฏิเสธการร ้องขอ Customer Lockbox
1.
เข ้าสูร่ ะบบ Office 365 admin center
2.
ไปที่ Office 365 admin center Dashboard แล ้วไปที่ Support ให ้เลือก
Customer Lockbox Requests

3.

เลือกการร ้องขอ Customer Lockbox แล ้วเลือก Approve หรือ Reject
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4.

หากต ้องการยืนยันการร ้องขอ Customer Lockbox ให ้เลือก Approve แล ้วเลือก Yes

4. แสดงประวัตก
ิ ารร ้องขอ Customer Lockbox
1)
เข ้าสูร่ ะบบ Office 365 admin center
2)
ไปที่ Support เลือก Customer Lockbox Requests

3)

่
ตรวจสอบการร ้องขอทีรอด
าเนิ นการอยู่
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่
5. คาถามทีพบบ่
อยสาหรับ Customer Lockbox
Q1:
ผู ใ้ ดจะได้ร ับการแจ้งเตือนการขออนุ ญาตการเข้าถึงกล่องจดหมายของ
ผู ใ้ ช้งาน
่ ดใช ้งาน Customer Lockbox จะได ้รับการแจ ้ง
A1:
ผูด้ แู ลระบบของ Office 365 ทีเปิ
้
่
เตือนทางอีเมล โดยจะแสดงการขออนุ ญาตทังหมดที
พอร
์ทัล Office 365 admin center
Q2:

ใครสามารถยืนยันหรือปฏิเสธการเข้าถึงข้อมู ลของลู กค้าได้

A2:
ผูด้ แู ลระบบของ Office 365 สามารถยืนยันหรือปฏิเสธการร ้องขอของ
Customer Lockbox ได ้
Q3:
ลู กค้า

ภายใต้เหตุการณ์ใดที่ Microsoft Engineer จาเป็ นต้องเข้าถึงข้อมู ล

A3:
ไม่มเี หตุการณ์ใดที่ Microsoft Engineer จะสามารถเข ้าถึงข ้อมูลลูกค ้าได ้
บริการ Office 365 จะไม่อนุ ญาตให ้บุคคลใดก็ตามเข ้าถึงข ้อมูลของลูกค ้าได ้ ดังนั้น หากวิศวกร
ของ Microsoft ต ้องการเข ้าถึงข ้อมูล จะต ้องได ้รับการร ้องขอก่อนเท่านั้น
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Q4:
ข้อมู ล

้
จะเกิดอะไรขึนหากลู
กค้าปฏิเสธไม่ให้วศ
ิ วกรของ Microsoft เข้าถึง

่
A4:
วิศวกรของ Microsoft จะเข ้าถึงข ้อมูลได ้ก็ตอ
่ เมือได
้รับการยืนยันจากลูกค ้า
เท่านั้น หากลูกค ้าปฏิเสธ ก็จะไม่มส
ี ท
ิ ธิเข ้าถึงข ้อมูลของลูกค ้า ไม่วา่ จะผ่านช่องทางใดก็ตาม
้
Q5:
จะเกิดอะไรขึนหากไม่
มก
ี ารตอบร ับใดๆ เลย ไม่วา
่ จะเป็ นการยืนยันหรือ
่ าหนด
ปฏิเสธการร ้องขอ Customer Lockbox จากลู กค้าตามเวลาทีก
่
่
A5:
ลูกค ้ามีเวลา 12 ชัวโมงในการตั
ดสินใจและดาเนิ นการ หากเกิน 12 ชัวโมง
การร ้อง
่
ขอนั้นจะหมดอายุ และเมือการร
้องขอหมดอายุแล ้ว ก็จะไม่มใี ครสามารถเข ้าถึงข ้อมูลของลูกค ้าได ้
Q6:
ลู กค้าสามารถสมัครใช้งานบริการ Customer Lockbox สาหร ับ Office
365 ได้อย่างไร
A6:
Customer Lockbox สาหรับ Office 365 จะพร ้อมใช ้ในแผนการใช ้งาน E5 ซึง่
่ มได ้ทีเพจ
่
สามารถศึกษาข ้อมูลเพิมเติ
Office 365 E5
ท ้ายบท
ในบทนี ้ ได ้กล่าวถึงการกาหนดการเข ้าถึงข ้อมูลภายใน Office 365 สาหร ับวิศวกรของ
่ อว่าเป็ นความปลอดภัยระดับสูง ทาให ้ผูด้ แู ลระบบรวมถึงผูบ้ ริหารมั่นใจได ้ว่า
Microsoft ซึงถื
ข ้อมูลภายใน Office 365 นั้นได ้ร ับความปลอดภัยสูงสุดผ่านบริการ Customer Lockbox ใน
่ รู ้จักผ่าน Advanced
บทถัดไป จะกล่าวถึงการจัดการไวร ัสและมัลแวร ์ทุกรูปแบบโดยเฉพาะทีไม่
Threat Protection
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Chapter 15 Advanced Threat Protection
Exchange Online Protection (EOP) เป็ นบริการป้ องกันสแปมและป้ องกันมัลแวร ์
่ นส่วนหนึ่ งของบริการ Office 365 ทีมี
่ อยูใ่ นแผนการใช ้งาน Office 365 ทุกแผนทีมี
่ บริการ
ซึงเป็
่ กค ้าสามารถเช่าบริการแยกต่างหากได ้
อีเมล หรือแผนการใช ้งานทีลู
่ อได ้ในการปกป้ องข ้อมูลของ
EOP มีความสามารถสูงในการป้ องกันข ้อมูล และเชือถื
ผูใ้ ช ้งาน โดยมีคณ
ุ สมบัตเิ ด่นตามแผนภาพด ้านล่าง


กาจัดมัลแวร ์หรือภัยคุกคามก่อนเข ้าถึงไฟล ์วอลล ์ขององค ์กรด ้วย Multi-Layered และ
้ Multi-Engine Anti-Malware Protection
Real-time Anti-Spam อีกทังมี
่ ้บริการ

สามารถป้ องกันไวรสั จากฐานข ้อมูลได ้ 100% และสแปมอีก 99% และมี SLA ทีให
คุณภาพสูง สามารถเรียกคืนเงินได ้

ระบบเครือข่ายทั่วโลกบนศูนย ์ข ้อมูลทีร่ ับประกันถึง 99.999%
ความสามารถของ EOP ส่วนใหญ่น้ันเพียงพอต่อการใช ้งานในองค ์กร แต่อาจไม่เพียงพอ
ต่อความต ้องการป้ องกันภัยคุกคาม เช่น Spear Phishing Attack (การโจมตีแบบโน้มน้าวให ้
่ นอันตราย) หรือการป้ องกัน Zero-day protection (ข ้อมูลเพิมเติ
่ มเรือง
่
ผูใ้ ช ้งานคลิกลิงก ์ทีเป็
่ มได ้ที่ Wikipedia) จากมัลแวร ์ทีติ
่ ดมากับเอกสารทีแนบมากั
่
Zero-day อ่านเพิมเติ
บอีเมล ดังนั้น
่
Microsoft จึงจัดให ้มีบริการเสริมเพือการจั
ดการกับไวร ัสและมัลแวร ์ทุกชนิ ด โดยเฉพาะกับชนิ ด
่ รู ้จัก Advanced Threat Protection (ATP) เป็ นบริการ Add-on ของ Exchange
ทีไม่
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่ ้ามาช่วยป้ องกันภัยคุกคามทีมี
่ ความหลากหลายมากขึน้ โดยมี
Online Protection ทีเข
คุณสมบัตพ
ิ เิ ศษอยู่ 3 ประการคือ




่ รู ้จัก
ป้ องกันไวร ัสและมัลแวร ์ทีไม่
้ั มี
่ การคลิก URL ทีไม่
่ ปลอดภัย
ป้ องกันภัยคุกคามทุกครงที
สามารถจัดทารายงานและตรวจสอบต ้นทางของ URL ได ้
โดยสามารถแบ่งได ้ดังนี ้
Feature

ATP standalone

ATP features in Exchange Online

Safe Links

Yes

Yes

Safe Attachments

Yes

Yes

่ มได ้ในวิดโี อ Stay Secure with Advanced Threat Protection
สามารถศึกษาเพิมเติ
in Office 365
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Advanced Threat Protection (ATP) มีคณ
ุ สมบัต ิ 2 ประการคือ Safe Links และ
่ ข ้อแตกต่างกันดังต่อไปนี ้
Safe Attachments ซึงมี
่
่ ใ่ นอีเมล ไป
1.
Safe Links เป็ นฟี เจอร ์ของ EOP เพือการป้
องกันไม่ให ้ผูใ้ ช ้งานคลิกลิงก ์ทีอยู
่ นอันตราย โดยจะตรวจสอบข ้อความในลิงก ์ดังต่อไปนี ้
ยังเว็บไซต ์ทีเป็

ข ้อความในรูปแบบ HTML: Safe Links จะตรวจสอบทุกลิงก ์โดยตรวจสอบค่า
HREF

ข ้อความในรูปแบบ Plain Text: Safe Links จะใช ้การคานวณทางตรรกะต่างๆ ใน
่ การฝัง URL มากับอีเมล
การตรวจสอบทุกๆ ข ้อความทีมี
่
่ นอันตราย เพือให
่
่ ้ EOP
Safe Links จะจัดทารายงานเพือตรวจสอบลิ
งก ์ทีเป็
้ลูกค ้าทีใช
สามารถแก ้ไขได ้อย่างรวดเร็ว
่ ระบุทุกประเภท โดยช่วย
2.
Safe Attachments เป็ นฟี เจอร ์ใน EOP ทีป้่ องกันไฟล ์ทีไม่
่
่ ปลอดภัย ก่อนทีโปรแกรม
่
ตรวจสอบความเคลือนไหวของมั
ลแวร ์ ตรวจสอบเอกสารแนบทีไม่
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่ างาน ไฟล ์ทีได
่ ้ร ับการตรวจสอบ เช่น เอกสาร Office, PDF, EXE, Flash
ป้ องกันไวร ัสจะเริมท
files เป็ นต ้น
่
ATP สามารถป้ องกันภัยคุกคามทีมาจากช่
องทางต่างๆ ดังนี ้

การร ับส่งอีเมล (Email Delivery) หากมีการใช ้นโยบาย Safe Attachment
่ ดขึนจะถู
้
กับผูร้ ับอีเมล ทุกการกระทาทีเกิ
กบล็อก จะไม่มก
ี ารแนบเอกสารไปกับอีเมล จนกว่าจะมี
การตรวจสอบจากนโยบาย Safe Attachment เสียก่อน การตรวจสอบเอกสารจะไม่เหมือนกัน
ในแต่ละนโยบาย ทาให ้การส่งเอกสารแนบอาจมีความล่าช ้าโดยเฉลีย่ 5-30 นาที สาหรับแต่ละ
่ การเปิ ดใช ้งานนโยบาย Safe Attachment
อีเมลทีมี
่

การเรียกดู เว็บ (Web browsing) หากมีการคลิกลิงก ์ไปยังเว็บไซต ์ทีตรวจสอบ
่
ได ้ว่าไม่เป็ นอันตราย นโยบาย Safe Links จะเริมแฝงเข
้าไปในระหว่างการเปิ ดหน้าเว็บเพจ
ปลายทาง ถ ้าลิงก ์นั้นถูกตรวจสอบได ้ว่าเป็ นอันตราย จะปรากฏหน้าต่างแจ ้งเตือนขึน้ และหาก
ต ้องการเปิ ดเว็บไซต ์นั้น จะต ้องคลิก Enable เสียก่อนจึงจะเปิ ดไซต ์นั้นได ้
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
้
1. การติดตังนโยบาย
Safe Links บน EOP
่
่
ทุกๆ การเปลียนแปลงของนโยบาย
ATP จะต ้องรอเวลาประมาณ 30 นาที เพือให
้เกิดการ
่
เปลียนแปลงบน
Office 365 data center โดยมีวธิ ก
ี ารดังต่อไปนี ้
1)

เปิ ด Exchange admin center (EAC) แล ้วไปที่ Advanced threats > Safe

Links

Admin Manual
212

2)
3)

่
้ อของนโยบายและใส่
่
เลือก New “+” เพือสร
้างนโยบายใหม่ ตังชื
คาอธิบายเฉพาะ
ไปที่ Settings แล ้วเลือก On

่
4)
ยกเลิกการเลือก Do not track user clicks หากไม่ต ้องการเก็บข ้อมูลเกียวกั
บ
่ กทีลิ
่ งก ์นั้นๆ
จานวนผูใ้ ช ้งานทีคลิ
5)
ยกเลิกการเลือก Do not allow users to click through to the original
URL หากต ้องการให ้ผูใ้ ช ้งานคลิกลิงก ์ได ้ หาก ATP มีการตรวจสอบลิงก ์ว่าเป็ นอันตราย และ
้ ้ถูกเลือกไว ้ ผูใ้ ช ้งานจะไม่สามารถคลิกทีลิ
่ งก ์ได ้
ตัวเลือกนี ได

่
้ บผูใ้ ช ้งาน กลุม
6)
คลิก Applied to เพือระบุ
วา่ จะใช ้งานนโยบายนี กั
่ ผู ้ใช ้งาน หรือ
โดเมนใด หากไม่มก
ี ารแก ้ไข นโยบายจะครอบคลุมกล่องจดหมายทุกกล่องภายในองค ์กร

Admin Manual
213

7)

่ นทึกการตังค่
้ า
คลิก Save เพือบั

่ นอันตรายบ ้าง ให ้ไปที่
หากต ้องการตรวจสอบว่ามีลงิ ก ์ใดทีเป็
1)

Exchange admin center (EAC) เลือก Mail Flow > URL trace
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่ าหนดช่วงเวลาทีต
่ ้องการ
2)
เลือก Date Range เป็ น Past 48 hours เพือก
ตรวจสอบ แล ้วเลือก Time Zone เลือก Start date and time และ End date and time
้ อก Recipient หรือผูร้ ับ ซึงในภาพคื
่
พร ้อมทังเลื
อ Karen Berg หลังจากนั้น ให ้คลิก Search ที่
มุมล่างขวา
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้ ถู
่ กบล็อก (Blocked)
3)
ผลลัพธ ์ของ URL Trace จะปรากฏขึน้ พร ้อมแสดงลิงก ์ทังที
่ ถก
และทีไม่
ู บล็อก (Unblocked)

2. ตัวอย่างการใช ้งาน Safe Links
1)
ให ้เข ้าสูร่ ะบบ Outlook.com แล ้วสร ้างข ้อความใหม่

่ี อ
่
2)
ให ้ระบุทอยู
่ เี มล (Email Address) เพือใช
้ส่ง “Malicious Link” ทางอีเมล โดย
ในภาพนี ้ จะเป็ นการส่งไปยัง karenb และ amya
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่ (Subject) ของอีเมลพร ้อมด ้วยข ้อความทีต
่ ้องการ โดยใน
3)
พิมพ ์หัวข ้อเรือง
้
่ Hyperlink ทีเลื
่ อกไว ้ว่าเป็ น URL ทีเป็
่ นอันตรายคือ
เนื อความ
ให ้เพิม
www.spamlink.contoso.com

4)

่ งอีเมลออก
คลิก Send เพือส่
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่ กส่งมา ให ้ลองนาเมาส ์วางบนลิงก ์ จะปรากฏ URL
5)
หากต ้องการตรวจสอบอีเมลทีถู
่ กเปลียนแปลงไปโดย
่
ทีถู
Exchange ATP

่
่ งก ์นั้น เบราว ์เซอร ์จะเปิ ดขึน้ พร ้อมแสดงหน้าต่างของ Safe Links ใน
6)
เมือคลิ
กทีลิ
การบล็อกการเข ้าถึงเว็บนั้นๆ

้
3. การติดตังนโยบาย
Safe Attachments บน EOP
่
่
ทุกๆ การเปลียนแปลงของนโยบาย
ATP จะต ้องรอเวลาประมาณ 30 นาที เพือให
้เกิดการ
่
เปลียนแปลงบน
Office 365 data center โดยมีวธิ ก
ี ารดังต่อไปนี ้
1)
ไปที่ Exchange admin center (EAC) แล ้วเลือก Advanced Threat >
Safe attachments
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2)

ให ้เลือกระหว่าง

Edit your company-wide policy
่ี ้องการเปิ ดนโยบายการแนบไฟล ์ (Attachment Policy) ให ้ใช ้งานทั่ว
ในกรณี ทต
้
่
่ กตรวจพบมัลแวร ์จากการทางานของ ATP ให ้ทา
ทังองค
์กร เพือหยุ
ดการทางานของเอกสารทีถู
้
ขันตอนดั
งต่อไปนี ้
1)
เลือก Default Policy
2)
เลือก Settings และเลือก Block
3)
คลิก Save
่ ได ้ เช่น บล็อกเฉพาะเอกสารแนบ แต่ไม่บล็อกข ้อความ
ผูใ้ ช ้สามารถประยุกต ์การใช ้งานอืนๆ
่ องจดหมายอืน
่ เป็ นต ้น
ในอีเมล หรือส่งเอกสารแนบได ้แต่ไปทีกล่

Create a new attachments policy
ในกรณี ทต
ี่ ้องการเปิ ดนโยบายการแนบไฟล ์ (Attachment Policy) ให ้ใช ้งานเฉพาะผูใ้ ช ้งาน
่
กลุม
่ และโดเมน ให ้ใช ้งานนโยบาย ATP เฉพาะกลุม
่ ทีแตกต่
างกัน สามารถทาได ้โดย
่
1)
เลือก New + เพือสร
้างนโยบายใหม่
่ อของนโยบายพร
่
้
2)
เพิมชื
้อมทังรายละเอี
ยด
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3)

่
เลือก Settings แล ้วเลือกตัวเลือกทีจะใช
้ในนโยบายนี ้

่
4)
ไปที่ Applies to แล ้วเลือกผูร้ ับ (The recipient is) ซึงสามารถระบุ
ขอบเขต
ของกลุม
่ ผูใ้ ช ้งานได ้


Modify an existing policy
่ี ้องการปร ับเปลียนนโยบายที
่
่ อยู่ แล ้วเริมใช
่
ในกรณี ทต
มี
้งานนโยบายได ้ทันที
่ ้จาก ATP ให ้ไปที่
หากต ้องการดูรายงานและผลลัพธ ์ทีได
1)
Exchange admin center (EAC) เลือก Advanced Threats
> Safe Attachments แล ้วคลิก Reports
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2)

รายงานจะแสดงช่วงเวลาที่ ATP สามารถตรวจจับได ้

3)

่
แสดงประเภทของมัลแวร ์ในเอกสารแนบทีตรวจพบ
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4)
หากต ้องการตรวจสอบว่าแต่ละข ้อความถูกตรวจพบอะไรบ ้าง ให ้ไปที่
Mail Flow > Message Trace

4. ตัวอย่างการใช ้งาน Safe Attachments
1)
เปิ ด Microsoft Outlook

2)
สร ้างอีเมลใหม่ พร ้อมเอกสารแนบเฉพาะ โดยคลิกขวา ที่ invoice.zip บน
Desktop แล ้วเลือก Send to > Mail recipient
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3)

่ ร้ ับ แล ้วคลิก Send
พิมพ ์ชือผู
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4)
ไปยังกล่องจดหมายของผูร้ ับผ่านทาง Microsoft Outlook หรือ Outlook Web
่ เมลพร ้อมบล็อกเอกสารแนบที่
App และจากนโยบายของ Attachment ก็จะดาเนิ นการแทนทีอี
้ งผูด้ แู ลระบบ โดยนโยบายนี จะถู
้ กใช ้งานในกล่อง
ตรวจพบว่ามีมลั แวร ์ หลังจากนั้นก็สง่ อีเมลนี ไปยั
จดหมายทุกกล่องภายในองค ์กร

ท ้ายบท
ในบทนี ้ ผูด้ แู ลระบบจะได ้ทราบถึงการใช ้งาน Advanced Threat Protection หรือ ATP
่ วยป้ องกันภัยคุกคามทีไม่
่ รู ้จักได ้ ซึงช่
่ วยป้ องกันได ้มากกว่า Exchange Online
ฟี เจอร ์ทีช่
่ ให ้อยูแ่ ล ้ว ผูด้ แู ลระบบจาเป็ นต ้องศึกษาเกียวกั
่
่ วยลด
Protection (EOP) ทีมี
บฟี เจอร ์นี ้ เพือช่
่
ต ้นทุนในการป้ องกันภัยคุกคามทีพยายามเข
้ามาภายในองค ์กร สาหรับในบทถัดไป จะกล่าวถึง
การตรวจสอบและการค ้นหาข ้อมูลตามกฎระเบียบขององค ์กรอย่างละเอียดผ่านฟี เจอร ์
Advanced eDiscovery
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Chapter 16 eDiscovery & Advanced eDiscovery
Electronic Discovery หรือ eDiscovery เป็ นกระบวนการตรวจสอบและส่งข ้อมูลทาง
่
อิเล็กทรอนิ กส ์ ซึงสามารถใช
้เป็ นหลักฐานในกฎหมายได ้ โดยสามารถใช ้ eDiscovery บน
้
Office 365 ในการค ้นหาเนื อหาในกล่
องจดหมายของ Exchange Online, ไซต ์ของ
้
SharePoint Online หรือทังสองแห่
งก็ได ้ หรือหากต ้องการค ้นหาข ้อมูลในกล่องจดหมาย ให ้ใช ้
In-Place eDiscovery ใน Exchange admin center (EAC) แต่หากต ้องการค ้นหาข ้อมูลทัง้
้
กล่องจดหมายและไซต ์ของ SharePoint ทังไซต
์ ให ้เลือกใช ้งาน eDiscovery Center โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. การติดตัง้ eDiscovery Center บน SharePoint Online
สิทธิผูด้ แู ลระบบแบบ Office 365 Global Admin จะสามารถติดตัง้ eDiscovery Center บน
่ ดตังแล
้ ้ว ผูใ้ ช ้งานจะได ้ร ับสิทธิให ้สร ้างเคสได ้ แล ้ว eDiscovery จะ
SharePoint Online ได ้ หลังจากทีติ
้
สามารถสร ้าง ค ้นหา และนาผลลัพธ ์การค ้นหาออกมาได ้ โดยขันตอนในการสร
้างมีดงั ต่อไปนี ้
1)

สร ้าง eDiscovery Center
่ น Root Site บน SharePoint
eDiscovery Center คือ Site Collection ซึงเป็
Online ส่วนเคส eDiscovery จะเป็ น Sub site ใน Site Collection
1.1 เข ้าสูร่ ะบบด ้วยสิทธิ Office 365 Global Admin
่
1.2 ใน Office 365 admin center ให ้เลือก Admin > SharePoint เพือ
ไปยัง SharePoint admin center
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1.3

่ บ Site Collections แล ้วคลิก New และเลือก Private Site
ไปทีแท็

Collection

1.4 ในหน้าต่าง New Site Collection ให ้กรอกข ้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี ้
่

Title: ให ้กรอกชือของ
eDiscovery site collection เช่น
Contoso eDiscovery Center
่ เ่ ว็บให ้กับ eDiscovery Center

Web Site Address: สร ้างทีอยู

Template Selection: เลือกภาษาและเลือก Template โดยคลิก
Enterprise และคลิก eDiscovery Center
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Time Zone: เลือก Time Zone (โซนเวลา) ของไซต ์กลาง
่

Administrator: ให ้กาหนดบุคคลทีจะเป็
น Site Collection
Admin สาหรับ eDiscovery Center โดยสามารถคลิก Check Name หรือ Browse เพือ่
่ ้องการได ้
ค ้นหาบุคคลทีต
่ ้นคือ 300 สาหรับ

Server Resource Quota: ให ้ใช ้ค่าเริมต
eDiscovery Center ก่อน


1.5

่
คลิก OK เพือสร
้าง New Site Collection แล ้วรอสักครู ่ ระบบจะสร ้างให ้

โดยอัตโนมัต ิ
2)

่
กาหนดค่าแหล่งทีมาของ
Exchange Online

การค ้นหากล่องจดหมายบน Exchange Online ใน eDiscovery Center
่
จาเป็ นต ้องกาหนดค่า Exchange Online ให ้เป็ นแหล่งทีมาของผลลั
พธ ์สาหร ับ
eDiscovery Center โดยมีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
่ ้างไว ้ แล ้วเลือกทีอยู
่ เ่ ว็บทีต
่ ้องการ เช่น
2.1 ไปที่ eDiscovery Center ทีสร
https://contoso.com/sites/eDiscovery
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2.2 ไปที่ Settings > Site Settings
2.3 ในหน้าต่าง Site Settings ใต ้ Site Collection Administration ให ้
คลิก Search Result Sources

2.4

ในหน้าต่าง Manage Result Sources ให ้คลิก New Result Source

่
2.5 ในส่วนของ General Information ให ้กรอกชือและพิ
มพ ์ Exchange
Online รวมถึงกรอกรายละเอียด
2.6 ในส่วนของ Protocol เลือก Exchange
2.7 ในส่วนของ Exchange Source URL ให ้เลือก Use AutoDiscover
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่ าหนดค่าเรียบร ้อยแล ้ว หลังจากนั้น eDiscovery Manager จะ
2.8 คลิก Save เมือก
สามารถค ้นหากล่องจดหมายบน Exchange Online ได ้จาก eDiscovery Center
3)

สร ้าง Security Group สาหร ับ eDiscovery Manager
่ ้องการค ้นหา
eDiscovery Manager จาเป็ นต ้องกาหนดขอบเขตของข ้อมูลทีต
่ คอื สร ้าง Security Group บน Exchange Online แล ้วเพิมสมาชิ
่
ตัวอย่างทีดี
กโดย
กาหนดสิทธิของ Security Group ให ้ใช ้งานได ้ใน SharePoint Online และ
Exchange Online
3.1
3.2
3.3
3.4

ไป Office 365 admin center แล ้วคลิก Admin > Exchange
ใน Exchange admin center ให ้เลือก Recipients > Groups
คลิก New > Security Group
ในหน้าต่างของ New Security Group ให ้กรอกข ้อมูลตามรูปด ้านล่างนี ้

่
่ ้องการ แล ้วคลิก OK
3.5 เพิมสมาชิ
กทีต
่
3.6 คลิก Owner approval is required เพือการควบคุ
มการใช ้
eDiscovery Center
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3.7

คลิก Save

4)

กาหนดสิทธิการเข้าถึง eDiscovery บน SharePoint Online
่ าหนดสิทธิให ้แก่สมาชิกของ Security Group แล ้ว จะสามารถใช ้งาน
หลังจากทีก
eDiscovery Center และค ้นหาข ้อมูลบน SharePoint Online ได ้ โดยสามารถกาหนด
สิทธิได ้ดังต่อไปนี ้
4.1 ในหน้า eDiscovery Center ให ้เลือก Settings > Site settings
4.2 ภายใต ้หน้าต่าง Site Settings ให ้เลือก Users and Permissions
แล ้วคลิก Site permissions

่ ้องการ
4.3 คลิกชือ่ Site Collection ทีต
4.4 ในหน้าต่าง New ให ้คลิก Add Users
4.5 ในหน้าต่าง Invite People ให ้พิมพ ์ชือ่ eDiscovery Manager
Security Group แล ้วคลิก Share
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หากต ้องการให ้สมาชิกใน eDiscovery Managers Security Group ให ้
่ จะท
่ าบันทึก (Log) ให ้ทาตามขันตอนดั
้
ได ้ร ับสิทธิการอ่านเพือที
งต่อไปนี ้
4.6
4.7
4.8
Permissions

ไปที่ Office 365 admin center แล ้วเลือก Admin > SharePoint
ที่ SharePoint admin center ให ้คลิก Search
ในหน้าต่าง Search administration ให ้คลิก Crawl Log

่
4.9 ในกล่อง Crawl Log Permissions ให ้พิมพ ์ชือของ
eDiscovery
managers security group แล ้วคลิก OK
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สาหรับการกาหนดสิทธิ eDiscovery สาหรับ OneDrive for Business ให ้ศึกษา
รายละเอียดได ้ที่ Assign eDiscovery permissions to OneDrive for Business sites
5)

กาหนดสิทธิการเข้าถึง eDiscovery บน Exchange Online
้
่ ้
ขันตอนสุ
ดท ้ายในการกาหนดสิทธิ eDiscovery บน Exchange Online ทีได
้
่ 3 จะมีขนตอนในการก
้ั
สร ้าง Security Group ไว ้แล ้วในขันตอนที
าหนดสิทธิ ดังต่อไปนี ้
5.1
5.2

ไปที่ Office 365 admin center แล ้วเลือก Admin > Exchange
ในหน้า Exchange admin center ให ้เลือก Permissions > Admin

5.3

คลิก Discovery Management แล ้วคลิก Edit

5.4

ใต ้ Member ให ้คลิก Add

roles
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่ ้างไว ้ แล ้วคลิก Add และคลิก OK
5.5 เลือก Security Group ทีสร
5.6 คลิก Save
2. การใช ้งาน eDiscovery ใน Office 365 Security & Compliance Center
้ั
มีขนตอนดั
งต่อไปนี ้
1)
2)

ไปที่ https://protection.office.com
คลิก Search & Investigation > eDiscovery
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การสร ้างเคสใหม่
่ า eDiscovery คลิก New + ระบุชอเคส
่ื
่
1)
ไปทีหน้
และบุคคลทีสามารถเข
้าถึงได ้

2)

คลิก Edit

กาหนดขอบเขตในการค ้นหาโดยคลิกที่ Search
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3)

่
่ ้องการค ้นหา
กาหนดชือและระบุ
กล่องจดหมายทีต

่ ้องการ
กาหนดไซต ์ทีต

่ ้องการ หรือกาหนดเงือนไขโดยคลิ
่
4)
คลิก Next และกาหนด Keyword ทีต
ก Add
condition หลังจากนั้นคลิก Search

Admin Manual
235

่ ้นหาให ้คลิก
่ มการค
่
5)
ถ ้าต ้องการเริมค
เพือเริ
้นหา โดยระบบจะค ้นหาและแสดงผล
ให ้ โดยให ้คลิกที่ Preview search results หรือถ ้าต ้องการทาเป็ นรายงาน ให ้คลิก Start Export

3. การติดตัง้ Advanced eDiscovery
ในหัวข ้อก่อนหน้านี ้ ได ้อธิบายคุณสมบัตข
ิ อง eDiscovery ใน Office 365 แล ้ว สาหรับ
่ ฒนาขึนใหม่
้
้ อ Advanced eDiscovery ซึงจะ
่
ฟี เจอร ์ทีพั
และตอบโจทย ์ความปลอดภัยมากขึนคื
ทาให ้ผูด้ แู ลระบบเข ้าใจข ้อมูลของ Office 365 และลดค่าใช ้จ่ายของการทา eDiscovery โดย
่ งไม่เป็ นโครงสร ้างภายใน Office 365 ให ้มี
Advanced eDiscovery จะช่วยวิเคราะห ์ข ้อมูลทียั
่
่ ใ่ น eDiscovery มากขึน้ ผูด้ แู ล
ประสิทธิภาพมากขึน้ และช่วยในการตัดสินใจเกียวกั
บข ้อมูลทีอยู
่ ดเก็บบน Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for
ระบบสามารถนาข ้อมูลทีจั
Business และ Skype for Business มาวิเคราะห ์ โดยสามารถเลือกกลุม
่ กล่องจดหมายที่
ต ้องการ และไซต ์ได ้ ด ้วยการวิเคราะห ์ของ Advanced eDiscovery
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่
่
Advanced eDiscovery จะช่วยเพิมความคล่
องตัวและเพิมความเร็
วในกระบวนการ
่ าซ
้ ้อนด ้วยฟี เจอร ์ “Near-duplicates detection” และ
ตรวจสอบเอกสาร โดยการระบุข ้อมูลทีซ
้ กนาไปใช ้กับการเข ้ารหัสการทานายความสัมพันธ ์
“Email Thread Analysis” คุณสมบัตน
ิ ี จะถู
ของเอกสารต่างๆ Advanced eDiscovery จะเรียนรู ้และตัดสินใจจากตัวอย่างเอกสาร และใช ้
่
่ เจอร ์นี จะช่
้ วยเน้นทีเอกสาร
่
หลักสถิตใิ นการคานวณความเกียวข
้องของเอกสารแต่ละประเภท ซึงฟี
่ าหนดเป็ นกลยุทธ ์หรือนโยบายขององค ์กรได ้ พร ้อมทังจั
้ ดลาดับ
และช่วยตัดสินใจเพือก
ความสาคัญของการตรวจสอบได ้ด ้วย
เหตุใด Advanced eDiscovery จึงมีความเหมาะสมในการนามาใช้งาน
Office 365 Advanced eDiscovery เป็ นการต่อยอดการพัฒนาจากคุณสมบัตข
ิ อง
้
eDiscovery บน Office 365 ตัวอย่างเช่น ผูด้ แู ลระบบสามารถใช ้ฟี เจอร ์นี ในการค
้นหาใน
่ าเนินการค ้นหาจากแหล่งทีมาทั
่
้
Office 365 Compliance Center เพือด
งหมดในองค
์กร
่ ยวข
่
โดยเฉพาะข ้อมูลทีเกี
้องกับกฎหมาย จากนั้นจึงดาเนิ นการวิเคราะห ์ข ้อมูลจากการทา Text
่ และ
Analytics (การวิเคราะห ์จากข ้อความ), Machine Learning (การเรียนรู ้ของเครือง)
่
Relevance/Predictive Coding (การโค ้ดความเกียวข
้อง/การทานาย) ของ Advanced
่ วยให ้องค ์กรสามารถเข ้าถึงอีเมล เอกสาร และข ้อมูลประเภทอืนๆ
่ ทีมี
่ เป็ น
eDiscovery เพือช่
่ ความเกียวข
่
จานวนมากทีมี
้องกันตามความต ้องการขององค ์กร
่ นหาผลลัพธ ์ของ Office 365 Advanced eDiscovery
การเตรียมข้อมู ลเพือค้
้ั
มีขนตอนดั
งต่อไปนี ้
้
่ 1 เตรียมผลลัพธ ์สาหร ับ Advanced eDiscovery
ขันตอนที
1)
ไปที่ Office 365 admin center แล ้วเลือก Admin > Security &
่
Compliance เพือไปยั
งหน้า Office 365 Compliance Center ให ้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ ง
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คลิก Search & Investigation > Content Search สาหรับเลือก
่ ้องการวิเคราะห ์ใน Advanced eDiscovery
ค ้นหาข ้อมูลทีต

คลิก Search & Investigation > eDIscovery สาหรับกรณี ที่
่ ้องการ
ต ้องการเตรียมผลลัพธ ์ คลิก Search ในการเลือกการค ้นหาทีต


2)
ในหน้ารายละเอียด ใต ้ Analyze results with Advanced eDiscovery ให ้
คลิก Prepare results for analysis

3)
ในหน้าต่าง Prepare results for analysis ให ้เตรียมข ้อมูลต่างๆ เช่น index
่ บ
หรือเอกสารทุกเวอร ์ชันทีอยู
่ น SharePoint เป็ นต ้น
4)
คลิก Prepare
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้
่ 2 ดูผลลัพธ ์ของสถานะของข ้อมูลทีเตรี
่ ยมไว ้
ขันตอนที
่
่ ้าง และใต ้ Analyze results with Advanced eDiscovery
1)
คลิกทีเคสที
สร
ให ้คลิก Check preparation status
่ าคัญ เช่น จานวนขอ้ มูลทังหมด,
้
2)
ใน Preparation status จะแสดงข ้อมูลทีส
ขนาด, สถานะปัจจุบน
ั เป็ นต ้น

้
่ 3 เพิมผลลั
่
ขันตอนที
พธ ์การค ้นหาไปยังเคสของ Advanced eDiscovery
1)
คลิก eDiscovery และคลิก Go to Advanced eDiscovery
่ ้องการเพิม
่
2)
ในหน้าของเคสของ Advanced eDiscovery ให ้เลือกเคสทีต
หลังจากนั้นคลิก Go to case
่ เกี
่ ยวข
่
้
่2
3)
ในหน้า Process ใต ้ Container ให ้เลือกสิงที
้องในขันตอนที
่ ม
4)
คลิก Process แล ้วเลือกผลลัพธ ์เพิมเติ
่ี ใ่ นกลุม
่ี ้แผนการใช ้งาน
สาหรับ Advanced eDiscovery จะเป็ นฟี เจอร ์ใหม่ทอยู
่ ผูท้ ใช
้
Office 365 E5 เท่านัน
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ท ้ายบท
่
ในบทนี ้ ผูด้ แู ลระบบได ้เรียนรู ้เกียวกั
บการจัดการ In-place eDiscovery บน Exchange
Online, eDiscovery Center บน SharePoint Online และฟี เจอร ์ใหม่คอื Advanced
่ ส
่ าคัญกับผูด้ แู ลระบบ และผู ้ทีต
่ ้องทางานเกียวข
่
eDiscovery ในบทถัดไปจะเป็ นเรืองที
้องกับ
กฎหมาย โดยจะอธิบายถึง Office 365 กับพระราชบัญญัตค
ิ อมพิวเตอร ์ของประเทศไทย
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Chapter 17 Office 365 & Computer Crime Act
่
Microsoft Office 365 เป็ นบริการระบบคลาวด ์ทีสมบู
รณ์แบบและมีประสิทธิภาพในการ
รักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยผู ้ดูแลระบบสามารถนาข ้อมูลด ้านความปลอดภัยนี ้
่
่ มสามารถศึกษาได ้ทีศู
่ นย ์ความ
ไปใช ้เพือประกอบการพิ
จารณาในการใช ้งานได ้ ข ้อมูลเพิมเติ
่ อ Office 365
เชือถื
สาหรับในประเทศไทย Office 365 ได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามพระราชบัญญัตวิ า่ ด ้วยการกระทาผิด
่
่
้ จะกล่าวถึงหัวข ้อต่างๆ ดังต่อไปนี ้
เกียวกั
บคอมพิวเตอร ์ ซึงในบทนี
รายละเอียดในแต่ละหัวข ้อมีดงั ต่อไปนี ้
1

่
่
เกียวกั
บพระราชบัญญัตวิ า่ ด ้วยการกระทาผิดเกียวกั
บคอมพิวเตอร ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
่
คาศัพท ์ทีควรทราบภายในพระราชบั
ญญัตน
ิ ี้

่ อมการท
่
หมายถึง อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ทีเชื
างานเข ้า
่ นใด
่
ด ้วยกัน โดยได ้มีการกาหนดคาสัง่ ชุดคาสัง่ หรือสิงอื
และแนวทางปฏิบต
ั งิ านให ้อุปกรณ์หรือ
่
ชุดอุปกรณ์ทาหน้าทีประมวลผลข
้อมูลโดยอัตโนมัต ิ
“ระบบคอมพิวเตอร ์”

่ นใด
่
่ ใ่ นระบบ
หมายถึง ข ้อมูล ข ้อความ คาสัง่ ชุดคาสัง่ หรือสิงอื
ทีอยู
่
คอมพิวเตอร ์ในสภาพทีระบบคอมพิ
วเตอร ์อาจจะประมวลผลได ้ และให ้หมายความรวมถึงข ้อมูล
อิเล็กทรอนิ กส ์ตามกฎหมายว่าด ้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส ์ด ้วย
“ข้อมู ลคอมพิวเตอร ์”

่ บการติดต่อสือสารของระบบ
่
หมายถึง ข ้อมูลเกียวกั
่
คอมพิวเตอร ์ ซึงแสดงถึ
งแหล่งกาเนิ ด ต ้นทาง ปลายทาง เส ้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา
่ ทีเกี
่ ยวข
่
่
ชนิ ดของบริการ หรืออืนๆ
้องกับการติดต่อสือสารของระบบคอมพิ
วเตอร ์นั้น
“ข้อมู ลจราจรทางคอมพิวเตอร ์”

“ผู ใ
้ ห้บริการ”

หมายความว่า

Admin Manual
241

่
๑)
ผูใ้ ห ้บริการแก่บุคคลอืนในการเข
้าสูอ
่ น
ิ เทอร ์เน็ ต หรือให ้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการ
่ โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร ์ ทังนี
้ ้ ไม่วา่ จะเป็ นการให ้บริการในนามของตนเอง หรือในนาม
อืน
่
่
หรือเพือประโยชน์
ของบุคคลอืน
๒)

่
่
ผูใ้ ห ้บริการเก็บร ักษาข ้อมูลคอมพิวเตอร ์เพือประโยชน์
ของบุคคลอืน

“ผูใ้ ช ้บริการ”

หมายถึง ผูใ้ ช ้บริการของผูใ้ ห ้บริการ ไม่วา่ จะต ้องเสียค่าใช ้บริการหรือไม่ก็ตาม

“พนักงานเจ ้าหน้าที”่
“รัฐมนตรี”

่ึ ัฐมนตรีแต่งตังให
้ ้ปฏิบต
หมายถึง ผูซ
้ งร
ั ก
ิ ารตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้

หมายถึง ร ัฐมนตรีผูร้ ักษาการตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้

่
มาตรา ๔ ให ้ร ัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารร
ักษาการตาม
่
พระราชบัญญัตน
ิ ี ้ และให ้มีอานาจออกกฏกระทรวงเพือปฏิ
บต
ั ก
ิ ารตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้
้
่ ้าหน้าทีพนั
่ กงานจะดาเนิ นการ
ขันตอนที
เจ
่
่ี เหตุ
มาตรา ๑๘ ภายใต ้ข ้อบังคับมาตรา ๑๙ เพือประโยชน์
ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณี ทมี
่
่ กงานมีอานาจอย่าง
อันควรเชือได
้ว่า มีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตน
ิ ี ้ ให ้เจ ้าหน้าทีพนั
่
่
หนึ่ งอย่างใด ดังต่อไปนี ้ เฉพาะทีจ่ าเป็ นเพือประโยชน์
ในการใช ้เป็ นหลักฐานเกียวกั
บการกระทา
ความผิดและหาตัวผูก้ ระทาความผิด
่ ยวข
่
๑)
มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลทีเกี
้องกับการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้
่
้
่
่ ใ่ นรูปแบบ
มาเพือให
้ถ ้อยคา ส่งคาชีแจงเป็
นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข ้อมูลหรือหลักฐานอืนใดที
อยู
่
ทีสามารถเข
้าใจได ้
่
่
๒)
เรียกข ้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ์จากผูใ้ ห ้บริการเกียวกั
บการติดต่อสือสารผ่
านระบบ
่ เกี
่ ยวข
่
คอมพิวเตอร ์หรือจากบุคคลอืนที
้อง
่ ้ผูใ้ ห ้บริการส่งมอบข ้อมูลเกียวกั
่
่ ้องเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือทีอยู
่ ใ่ น
๓)
สังให
บผู ้ใช ้บริการทีต
ความครอบครองหรือควบคุมของผูใ้ ห ้บริการให ้แก่พนักงานเจ ้าหน้าที่
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่ เหตุ
๔)
ทาสาเนาข ้อมูลคอมพิวเตอร ์ ข ้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ์ จากระบบคอมพิวเตอร ์ทีมี
่
่ี
้นยังมิได ้อยูใ่ นความ
อันควรเชือได
้ว่า มีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตน
ิ ี ้ ในกรณี ทระบบนั
่ กงาน
ครอบครองของเจ ้าหน้าทีพนั
่ ้บุคคลซึงครอบครองหรื
่
่ี ้เก็บ
๕)
สังให
อควบคุมข ้อมูลคอมพิวเตอร ์ หรืออุปกรณ์ทใช
ข ้อมูลคอมพิวเตอร ์ ส่งมอบข ้อมูลคอมพิวเตอร ์ หรืออุปกรณ์ดงั กล่าวให ้พนักงานเจ ้าหน้าที่
๖)
ตรวจสอบหรือเข ้าถึงระบบคอมพิวเตอร ์ ข ้อมูลคอมพิวเตอร ์ ข ้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ์
่ี ้เก็บข ้อมูลคอมพิวเตอร ์ของบุคคลใด อันเป็ นหลักฐานหรืออาจ
หรืออุปกรณ์ทใช
่
่ บสวนหาตัวผูก้ ระทาความผิดและสังให
่ ้
ใช ้เป็ นหลักฐานเกียวกั
บการกระทาความผิด หรือเพือสื
่ ยวข
่
บุคคลนั้นส่งข ้อมูลคอมพิวเตอร ์ ข ้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ์ ทีเกี
้องเท่าทีจ่ าเป็ นให ้ด ้วยก็ได ้
่ ้บุคคลทีเกี
่ ยวข
่
๗)
ถอดรหัสลับของข ้อมูลคอมพิวเตอร ์ของบุคคลใด หรือสังให
้องกับการ
เข ้ารหัสลับของข ้อมูลคอมพิวเตอร ์ ดาเนิ นการถอดรหัสลับ หรือให ้ความร่วมมือกับเจ ้าหน้าที่
พนักงานในการถอดรหัสลับดังกล่าว
่
๘)
ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร ์เท่าทีจ่ าเป็ นเฉพาะเพือประโยชน์
ในการทราบรายละเอียด
แห่งความผิดและผูก้ ระทาความผิดตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้
่
่ กงาน
2
ต ้องเตรียมข ้อมูลอะไรบ ้าง เพือมอบให
้กับเจ ้าหน้าทีพนั
“มาตรา ๒๖ ผูใ้ ห ้บริการต ้องเก็บรักษาข ้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ์ไว ้ไม่นอ
้ ยกว่าเก ้าสิบวัน นับแต่
่ ้อมูลนั้นเข ้าสูร่ ะบบคอมพิวเตอร ์ แต่ในกรณี จาเป็ นเจ ้าหน้าทีพนั
่ กงานจะสังให
่ ้ผูบ้ ริการใดๆ
วันทีข
เก็บร ักษาข ้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ์ไว ้เกินเก ้าสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่ งปี เป็ นกรณี พเิ ศษเฉพาะราย
และเฉพาะคราวก็ได ้
่
ผูใ้ ห ้บริการจะต ้องเก็บร ักษาข ้อมูลของผูใ้ ช ้บริการเท่าทีจ่ าเป็ นเพือให
้สามารถระบุตวั ผู ้ใช ้บริการ
้ เริมใช
่
้ การใช ้บริการ
นับตังแต่
้บริการและต ้องเก็บร ักษาไว ้เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าเก ้าสิบวันนับตังแต่
้ ดลง”
สินสุ
่
่
เพราะฉะนั้นรายละเอียดเกียวกั
บ ข ้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ์ ทีจะต
้องเตรียมคือ

Admin Manual
243

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

แหล่งกาเนิ ดต ้นทาง
ปลายทาง
เส ้นทาง
เวลา
วันที่
ปริมาณ
ระยะเวลา
ชนิ ดของบริการ
่ ทีเกี
่ ยวข
่
่
อืนๆ
้องกับการติดต่อสือสารของระบบคอมพิ
วเตอร ์นั้น

่
่ งรายงาน
ซึงในส่
วนของผูด้ แู ลระบบบริการ Office 365 นั้น สามารถเข ้าไปยังหน้าคอนโซลเพือดึ
้
่
ออกมาได ้ โดยสามารถดึงรายงานการใช ้งานย ้อนหลังได ้ตังแต่
24 ชัวโมงย
้อนหลังไปจนถึง
ระยะเวลา 90 วัน
3

่
ผูด้ แู ลระบบจะเข ้าไปเอาขอ้ มูลจราจรได ้จากทีใด

ผูด้ แู ลระบบสามารถเข ้าไปดูรายงานต่างๆ ได ้จากในพอร ์ทัลของผูด้ แู ลระบบ (Office 365
่
่
่ี การร ้องขอจากทาง
admin center) ซึงรายงานที
ทางผู
ด้ แู ลระบบจะต ้องเตรียมสาหร ับกรณีทมี
่ กงานนั้นจะอยูท
่
่ี ้านซ ้ายมือของหน้าจอ
เจ ้าหน้าทีพนั
่ ่ี เมนู Admin -> Exchange ซึงจะอยู
ท
่ ด
่ แล ้ว จะเข ้าไปสูห
่
(ดังภาพ) หลังจากคลิกทีเมนู
่ น้าจอของ Exchange admin center ซึงจะเป็
น
่ ด้ แู ลระบบทีจะสามารถจั
่
่
้
หน้าทีผู
ดการเกียวกั
บบริการของ Exchange Online ได ้ทังหมด
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่
่ ้น สามารถเข ้าไปเรียกดูได ้จากเมนู mail
สาหร ับรายงานทีจะต
้องเตรียมให ้กับเจ ้าหน้าทีนั
่
flow -> message trace ผูด้ แู ลระบบสามารถเลือกช่วงเวลาทีจะเตรี
ยมข ้อมูลได ้ตามเวลาที่
กาหนด
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่ ด้ แู ลระบบต ้องระบุ ได ้แก่
ข ้อมูลทีผู
-

่
้ ย ้อนหลัง 1 วัน, 2 วัน, 7 วัน และแบบ
ช่วงเวลา (Date range) ซึงจะเลื
อกได ้ตังแต่

กาหนดเอง
โซนเวลา (Time zone) ให ้เลือกเป็ น UTC (+07:00) Bangkok, Hanoi,
Jakarta สาหรับเขตเวลาประเทศไทย
่
่ ้น (Start date and time) กาหนดช่วงวันและเวลาเพือให
่
วันทีและเวลาเริ
มต
้ระบบ
ดึงข ้อมูล
่ าหนดได ้คือ 90 วัน
หมายเหตุ: ระยะเวลาสูงสุดทีก
-
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่ ้องการค ้นหาจาก
สถานะการส่งข ้อมูล (Delivery status) ให ้เลือกชนิดของข ้อมูลทีต
่ ้น คือ All เพือที
่ จะครอบคลุ
่
้
แนะนาให ้ใช ้ค่าเริมต
มข ้อมูลทังหมด
นอกจากนั้นผูด้ แู ลระบบยังสามารถ
่
เลือกตัวเลือกอืนได
้ คือ
่ งได ้สาเร็จ

Delivered: ข ้อมูลทีส่
่ สามารถส่งได ้สาเร็จ

Failed: ข ้อมูลทีไม่
่ งไปยัง distribution list และ ถูก expanded

Expanded: ข ้อมูลทีส่
่ื ส้ ง่ ทีต
่ ้องการ หรือใช ้เป็ นอักขระพิเศษ เช่น
ผูส้ ง่ (Sender) ระบุชอผู
่
้
้
*@contoso.com เพือแทนผู
ใ้ ช ้ทังหมด
(ผูด้ แู ลระบบต ้องระบุข ้อมูลนี เสมอ)
่ื ร้ ับทีต
่ ้องการ หรือเว ้นว่างไว ้เพือให
่
ผูร้ ับ (Recipient) ระบุชอผู
้ระบบดึงรายงาน
่
้
้
เกียวกั
บผูร้ ับทังหมด
(ข ้อมูลนี จะใส่
หรือไม่ก็ได ้)
เลือกตัวเลือก “Include message events and routing details with report
้ ้เสมอ)
” (แนะนาให ้เลือกตัวเลือกนี ไว
้
ทิศทางการส่งข ้อมูล (Direction) ให ้เลือก “All” หากต ้องการข ้อมูลทังขาเข
้าและ
ขาออก แต่หากต ้องการเฉพาะข ้อมูลขาเข ้าให ้เลือก “Inbound” หรือหากต ้องการเฉพาะข ้อมูล
ขาออกให ้เลือก “Outbound“
่
่
่ ้องการลงทีช่
่ องนี ้
ชือรายงาน
(Report title) พิมพ ์ชือรายงานที
ต
่ อ
ทีอยู
่ เี มลสาหร ับการแจ ้งเตือนต่างๆ (Notification email address) ให ้พิมพ ์
-

่ ้างเสร็จแล ้วไปยังทีอยู
่ อ
อีเมลของผูด้ แู ลระบบลงไป ระบบจะส่งรายงานทีสร
่ เี มลนี ้
หลังจากระบุข ้อมูลต่างๆ ผูด้ แู ลระบบจะสามารถ Download ข ้อมูล Message Trace ได ้
จาก View pending or completed traces
่ ้มาประกอบด ้วยอะไรบ ้าง
รายละเอียดข ้อมูลทีได
่
่ ด้ แู ลระบบต ้องการให ้แล ้ว ระบบส่งรายงานให ้ในรูปแบบ
หลังจากทีระบบรวบรวมรายงานที
ผู
่
ไฟล ์ .CSV ทีสามารถเปิ
ดได ้โดยใช ้โปรแกรม Microsoft Excel โดยจะมีรายละเอียดต่างๆ
่ ยวข
่
่
มากมาย แต่สว่ นทีเกี
้องกับพระราชบัญญัตค
ิ อมพิวเตอร ์นั้นจะมีข ้อมูลทีจะต
้องใช ้ดังต่อไปนี ้
4

่
ข้อมู ลทีพระราชบั
ญญัต ิ
คอมพิวเตอร ์ต้องการ

่
รายละเอียดทีตรงกับข้
อมู ล
ในไฟล ์

ต ้นทาง

sender_address
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หมายเหตุ

-

ปลายทาง
เส ้นทาง
เวลา
วันที่
ปริมาณ
ระยะเวลา

recipient_address
custom_data
date_time
date_time
total_bytes

ชนิ ดของบริการ
่ ทีเกี
่ ยวข
่
ความต ้องการอืนๆ
้อง
ตัวอย่างเช่น
่ อง
่
ชือเรื
จานวนผู ้ร ับ

source

เป็ นช่วงเวลาในการเรียก
รายงานย ้อนหลัง

message_subject
recipient_count

่ ้มานั้น จะไม่ได ้มีรายละเอียดเกียวกั
่ บเนื อความในอี
้
สาหร ับข ้อมูลทีได
เมลมาด ้วย ดังนั้น
่ าหน้าทีเก็
่ บเนื อความในอี
้
ผูด้ แู ลระบบจึงควรเปิ ดใช ้งานฟังก ์ชัน Litigation Hold ทีท
เมลไว ้ด ้วย
่ ้องการค ้นหาเนื อความ
้
และเมือต
ก็สามารถเข ้าไปค ้นหาได ้ที่ eDiscovery ต่อไป
หมายเหตุ: In-Place Hold และ Litigation Hold มีให ้บริการสาหรับแผนการใช ้งาน E3 ขึน้
ไป (ข ้อมูลคุณสมบัตข
ิ อง In-Place Hold และ Litigation Hold :
https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff637980(v=exchg.160).aspx)
่ มเกียวกั
่ บการเก็บรายงานต่างๆ ทีมี
่ อยูใ่ น Exchange Online บน
5
รายละเอียดเพิมเติ
OFFICE 365
่ วยให ้
Microsoft Exchange Online Protection (EOP) นั้นมีรายงานต่างๆ ทีจะช่
ผูด้ แู ลระบบสามารถดูสถานะการให ้บริการต่างๆ รวมไปถึงการนารายงานมาใช ้ในการแก ้ไขปัญหา
่
ได ้ และนอกจากนั้นก็ยงั มีรายงานทีสามารถใช
้ตรวจสอบข ้อมูลต่างๆ ได ้ดังตารางด ้านล่างนี ้
คุณสมบัต ิ

คาอธิบาย

่
Reports in the Office เป็ นรายงานเกียวกั
บการ
365 admin center
ป้ องกันของระบบอีเมล ที่
่
ให ้รายละเอียดเกียวกั
บ
่
อีเมลแต่ละฉบับในเรือง

สามารถเปิ ด
ได้จาก
Office 365 admin
center เลือก Reports
แล ้วจึงเลือกข ้อมูลที่
ต ้องการดู
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รายละเอียด
่
เพิมเติ
ม

ต่อไปนี ้
Protection – ดู
่
รายละเอียดเกียวกั
บส
่
แปมหรือมัลแวร ์ทีส่งเข ้า/
ออก มายังองค ์กรคุณ
่ งเข ้า
และจานวนอีเมลทีส่
้
มาและออกไปทังหมด
ขององค ์กรคุณ
Rules – ดูรายละเอียด
่
่ ง้
เกียวกั
บกฏต่างๆทีตั
่ ผลกระทบกับ
เอาไว ้ ทีมี
อีเมลทีร่ ับเข ้าหรือส่งออก
กับองค ์กรคุณ
Mail protection
เป็ นรายงานแบบสรุปที่
reports using Excel สามารถเลือกดู
reporting
รายละเอียดได ้ แต่
้
workbook
คุณสมบัตน
ิ ี อาจจะเลิ
กใช ้
ในอนาคต ขอแนะนาให้
ใช ้ Enhanced Office
365 admin center
report แทน

Message tracing

Audit logging

่ ้
เป็ นรายงานทีให
่
รายละเอียดเกียวกั
บ
่ าน
เส ้นทางของอีเมลทีผ่
EOP
่ ้
เป็ นรายงานทีใช
ตรวจสอบรายละเอียดที่
ผูด้ แู ลระบบทาการ
่
เปลียนแปลงระบบ
และ
นอกจากนั้น ยังสามารถ
่
ใช ้ช่วยแก ้ปัญหาเกียวกั
บ

่ ดตังแล
้ ้ว
หลังจากทีติ
ผูใ้ ช ้จะสามารถเปิ ด
Workbook ได ้จาก
โปรแกรม Excel 2013

ใน Exchange admin
center ให้เลือก Mail
flow แล ้วเลือก
Message trace
ใน Exchange admin
center ให้เลือก
Compliance
management แล ้ว
เลือก Auditing

การปรบั แต่งค่าหรือหา
สาเหตุของความ
ปลอดภัยหรือปัญหาที่
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่ มและ
รายละเอียดเพิมเติ
ลิงก ์สาหรบั ดาวน์โหลด
Workbook สามารถดู
ได ้จาก Mail
Protection Reports
for Office 365
รายละเอียดการใช ้งาน
สามารถดูได ้จาก Mail
protection reports
using the Excel
reporting workbook
่ มดูได ้
รายละเอียดเพิมเติ
จาก Trace an Email
Message
่ ม ดูได ้
รายละเอียดเพิมเติ
จาก Auditing reports
in EOP

่
เกียวกั
บการปฏิบต
ั ต
ิ าม
กฏขององค ์กรได ้ด ้วย

ระยะเวลาที่ Exchange Online Protection เก็บข ้อมูลต่างๆ เอาไว ้ในระบบ
ชนิ ดของรายงาน

สามารถดู ยอ
้ นหลังได้
นาน (วัน)

ระยะเวลาในการรวบรวม
ข้อมู ล

Office 365 mail protection
summary reports
Office 365 mail protection
details reports

90 วัน

Excel 2013 workbook
summary report
Excel 2013 workbook detail
data

180 วัน

Message trace data

90 วัน

ส่วนใหญ่แล ้วจะใช ้เวลารวบรวม
่
ข ้อมูลประมาณ 24 - 48 ชัวโมง
่ อยกว่า 7
หากต ้องการรายงานทีน้
วัน ข ้อมูลอาจจะปรากฏใหเ้ ห็น
่
ภายใน 24 ชัวโมง
แต่หาก
่
ต ้องการข ้อมูลทีนานกว่า 7 วัน
่
ผลลัพธ ์อาจจะใช ้เวลาเป็ นชัวโมง
ส่วนใหญ่แล ้ว จะใช ้เวลารวบรวม
่
ข ้อมูลประมาณ 24 - 48 ชัวโมง
ข ้อมูลอาจจะใช ้เวลาในการ
้
่
รวบรวมตังแต่
24 ชัวโมงไปจนถึ
ง
่
48 ชัวโมง
่ อยกว่า 7
หากต ้องการรายงานทีน้
วัน ข ้อมูลอาจจะปรากฏใหเ้ ห็น
ภายในระยะเวลา 5 - 30 นาที แต่
่
หากต ้องการข ้อมูลทีนานกว่
า7
วัน ผลลัพธ ์อาจจะใช ้เวลาเป็ น
่
ชัวโมง

90 วัน

7 วัน

่ ้กันทั่วโลก การเก็บข ้อมูลต่างๆ จึงอาจจะไม่ได ้ทา
เนื่ องจาก Office 365 เป็ นบริการทีใช
ตามมาตรฐานของประเทศใดประเทศหนึ่ งเป็ นหลัก แต่ทาตามหลักมาตรฐานสากล ดังนั้น สาหร ับ
่
่
ประเทศไทยทีจะต
้องทาตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด ้วยการกระทาผิดเกียวกั
บคอมพิวเตอร ์ พ.ศ.
่ ม โดยอาจต ้องมีการส่งออก รายงานต่างๆ
๒๕๕๐ นั้นผูด้ แู ลระบบอาจจะต ้องมีการเก็บข ้อมูลเพิมเติ
่
่ี ้องให ้ข ้อมูลเพิมเติ
่ มกับเจ ้าหน้าที่
ออกมาเก็บเอาไว ้เพือใช
้ในการอ ้างอิงในอนาคต ในกรณี ทต
ราชการ หรือแม้แต่ใช ้ในการสอบสวนภายในองค ์กรเองก็ตาม
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นอกจากนั้น Microsoft ขอแนะนาให ้เปิ ดใช ้ฟังก ์ชัน In-Place Hold และ Litigation
่
้ วน
่ มใช
่
Hold เพือใช
้เก็บสาเนาของอีเมลรวมไปถึงไฟล ์แนบต่างๆ นับตังแต่
ั แรกทีเริ
้บริการของ
Office 365 เป็ นต ้นไป (แผนการใช้งาน E1 จะเก็บข้อมู ลให้ 30 วัน ผู ด
้ ู แลระบบสามารถ
่
ส่งออกข้อมู ลมาเก็บเองเพือใช้
ในการอ้างอิงได้ ส่วนแผนการใช้งาน E3 และ E5 จะ
เก็บให้แบบไม่จากัดเวลา) ***In-Place Hold และ Litigation Hold มีให้บริการ
้
่ ดใช ้ฟังก ์ชันนี แล
้ ้ว หากต ้องการสืบค ้น
เฉพาะในแผนการใช้งาน E3 ขึนไป
โดยเมือเปิ
่
้
รายละเอียดเกียวกั
บเนื อความของอี
เมล ก็สามารถใช ้ฟังก ์ชัน eDiscovery ในการสืบค ้นได ้
่ บ In-Place Hold และ Litigation Hold นั้น ให ้ดูได ้ที่ Hold in
สาหร ับรายละเอียดเกียวกั
้
Office 365 ส่วนรายละเอียดของการสืบค ้นเนื อความหรื
อรายละเอียดของอีเมลด ้วยฟังก ์ชัน
eDiscovery ให ้เข ้าไปดูรายละเอียดได ้ที่ eDiscovery in Office 365
้ ดทาขึนเพื
้ อให
่
ข ้อมูลต่างๆ ในคูม
่ อ
ื ฉบับนี จั
้ความรู ้และความเข ้าใจแก่ผู ้ดูแลระบบในการ
่
ปฏิบต
ั ต
ิ ามพระราชบัญญัตวิ า่ ด ้วยการกระทาผิดเกียวกั
บคอมพิวเตอร ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เท่านั้น
ท ้ายบท
่
สาหร ับบทนี ้ ผูด้ แู ลระบบได ้เข ้าใจเกียวกั
บ Office 365 กับพระราชบัญญัตค
ิ อมพิวเตอร ์
่ ยวกั
่
่ การ
2550 ผูด
้ แู ลระบบควรเปิ ดคุณสมบัตด
ิ ้านความปลอดภัยทีเกี
บด ้านกฎหมายเสียก่อนทีจะมี
่
ใช ้ระบบ เพือการเก็
บข ้อมูลได ้อย่างครบถ ้วน ในบทถัดไปจะกล่าวถึงการเปิ ดเคสด ้วยตนเอง รวมถึง
ช่องทางการสนับสนุ นต่างๆ จาก Office 365
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Chapter 18 Office 365 Business Support & Enterprise Tools
่ วยดูแลระบบ Office 365 แล ้ว ผูด้ แู ลระบบ
นอกจากการสนับสนุ นจากบริษท
ั คูค
่ ้าทีช่
สามารถติดต่อและเข ้าถึงระบบสนับสนุ นของ Office 365 ได ้เองโดยตรง โดยการสนับสนุ นมี
ดังต่อไปนี ้
1. การขอรับการบริการช่วยเหลือ (Assisted Support)
่ี
้
ผูท้ จะเปิ
ดการสนับสนุ นแบบออนไลน์ได ้จะต ้องเป็ นผูด้ แู ลระบบเท่านั้น โดยขันตอนการเปิ
ด
มีดงั ต่อไปนี ้
1)
2)

ไปที่ Office 365 admin center
ในหน้า Dashboard ให ้เลือก Service Requests แล ้วเลือก

3)

่ ้องการเปิ ด
เลือกประเภทของเคสทีต

ใหม่
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่ ดเคส
เพือเปิ

4)

้
่ ดขึน้
ชีแจงปั
ญหาทีเกิ

5)

้ ้น หากยังไม่ใช่สงที
่ิ ต
่ ้องการ ให ้คลิก “Yes, Continue”
อ่านคาแนะนาเบืองต
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่ ้ร ับ หากมี Screenshot ของสิงที
่ เกิ
่ ดขึน้ จะช่วยให ้วิเคราะห ์
6)
กรอกผลกระทบทีได
่ิ น
้
ปัญหาได ้ดียงขั

7)

่ ้องการให ้ติดต่อกลับ แล ้วคลิก Submit request
กรอกอีเมลและเบอร ์โทรศัพท ์ทีต
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8)
ระบบจะสร ้าง Service Request หลังจากนั้น ให ้รอการติดต่อกลับจาก Office
365 Support ทางโทรศัพท ์หรือทางอีเมล

สาหรับคุณสมบัตก
ิ ารสนับสนุ นของ Office 365 Enterprise มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
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่ : เพจ การสนับสนุ น Office 365
ทีมา
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2. ชุมชนผูใ้ ช ้งาน
่ ั Office 365 เพือแก
่
่ กพบ
ผูด้ แู ลระบบสามารถค ้นหาข ้อมูลต่างๆ ได ้จากฟอรม
้ไขปัญหาทีมั
่ ั จะมี
้ ผูเ้ ชียวชาญจ
่
่ ด้ แู ลระบบสามารถโพสต ์
บ่อยๆ และในฟอรมนี
านวนมากคอยช่วยแก ้ปัญหา ซึงผู
ข ้อความและติดตามปัญหาได ้โดยตรง ด ้วยการไปที่ Office 365 Community

่
หรือต ้องการค ้นหาคาตอบด ้วยตนเอง ให ้เข ้าไปทีเพจ
Office 365 for Business

่ ้บริการช่วยเหลือ (ประเทศไทย)
3. เบอร ์โทรศัพท ์ทีให
้
่
นอกจากสนับสนุ นทังสองทางก่
อนหน้านี ้ ผูด้ แู ลระบบสามารถโทรศัพท ์ได ้โดยตรงทีเบอร
์
001 800 441 2619 โดยแยกประเภทการให ้บริการดังนี ้
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การให้ความช่วยเหลือด้านการชาระค่าบริการ:
o
ภาษาไทย: จันทร ์ – ศุกร ์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
o
ภาษาอังกฤษ: จันทร ์ – ศุกร ์ เวลา 9.00 – 18.00 น.

การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิ ค:
o
ภาษาไทย: จันทร ์ – ศุกร ์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
่
o
ภาษาอังกฤษ: ทุกวันตลอด 24 ชัวโมง

4. Office 365 Enterprise Tools
่ อในตารางด ้านล่างเป็ นเครืองมื
่ อทีมี
่ เฉพาะใน Office 365 Enterprise Plan (E1,
เครืองมื
่ อเครื
่
่ อ เพือศึ
่ กษาเพิมเติ
่ มเกียวกั
่ บขันตอนการใช
้
E3 และ E5) เท่านั้น ให ้คลิกทีชื
องมื
้งานกับ
บริการบน Office 365 ได ้อย่างถูกต ้อง

Tools

Directory
Integration
Services

Email and
Calendar

Active Directory
Service Interfaces
Editor (ADSI Edit)
ADPlus
Event Viewer
Exchange Admin
center
Exchange Hybrid
Production Key
Distribution Key
Exchange Remote
PowerShell
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IM,
Sites and
Meetings,
Manage
Office
Document
and
Office 365 ProPlus
Sharing
Conferencing

Guided Walkthrough:
Accessing other
people’s mailboxes in
Office 365
Guided Walkthrough:
Hybrid Migration
Troubleshooter
Guided Walkthrough:
Skype for Business
Sign-In for Admins
Guided Walkthrough:
Skype for Business
Sign-In for Users
Guided Walkthrough:
Mail Flow
Guided Walkthrough;
OneDrive for Business
– Initial Sync Setup
Guide
Guided Walkthrough:
Outlook Connectivity
Guided Walkthrough:
Sending email from
another person's
mailbox or from a
group in Office 365
Guided Walkthrough:
Set Up Skype for
Business External
Communications
Guided Walkthrough:
Sharing calendar and
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contacts in Office 365
IdFix DirSync Error
Remediation Tool
Ldp
MFCMAPI
Microsoft Office
Configuration Analyzer
Tool (OffCAT) 2.0
Microsoft Remote
Connectivity Analyzer
(Web)
Microsoft Remote
Connectivity Analyzer
(Client)
Network Monitor
Nltest
Nslookup
Office 365 Client
Performance Analyzer
(OCPA)
Office 365 Heatlh,
Readiness, and
Connectivity Checks
Office 365 Support
Central App
Office 365 Support
and Recovery Assistant
(SaRA)
Process Monitor
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SharePoint Designer
2010
SharePoint Designer
2013
Snooper
Windows Azure Active
Directory Module for
Windows PowerShell

ท ้ายบท
ในบทนี ้ ผูด้ แู ลระบบได ้ทราบถึงช่องทางการขอรับความช่วยเหลือต่างๆ ที่ Office 365 มี
่ อต่างๆ ทีช่
่ วยให ้บริหารระบบ Office 365 ได ้อย่างง่ายดายขึน้ หากต ้องการ
ให ้ รวมถึงเครืองมื
่ มหรือมีข ้อสงสัย สามารถสอบถามได ้ใน Office 365 Community Support
ข ้อมูลเพิมเติ
Office 365
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