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ปลอดภัยของสารสนเทศ เชน ISO27001, COBIT 5, COSO, ITIL และอื่น ๆ มีการแบงโครงสรางใน
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การรักษาความมั่นคงปลอดภัยลมเหลว มีการควบคุุมการเขาถึงเครือขายขององคกร มีการควบคุม
รณพกพาและการปฏิบัติงานจากภายนอกองค
านจากภายยนอกองงคกร มีการติดตั้ง Anti-Virus และติดตั้งระบบการ
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