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รายงานสรุปบทเรียน 

ชื่อโครงการฝึกอบรม  :    หลักสูตร “การรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” รุ่นที่ 1 
วันที่เข้ารับการอบรม :    วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 
สถานที ่  :    ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และภูมิสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน 
จัดโดย   :    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน 
ผู้จัดท ารายงาน     :    นางสาวอโนชา  อนุเสถียร ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
 

วัตถุประสงค์ : 

2.1 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความเสี่ยงจากการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของ             
ผู้รับบริการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

2.2 เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แนวทางการป้องกัน แก้ไข และ
สามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้ในการท างานและชีวิตประจ าวันได้ 

2.3 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยทางไซเบอร์ และความเสี่ยงที่จะเกิดความ
เสียหายต่อระบบสารสนเทศขององคก์รจากการใช้งาน 

 

สรุปเนื้อหาการฝึกอบรม : 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดย 

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) เป็นบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของ “บุคคลธรรมดา” ให้สิทธิ์ในการแก้ไข, เข้าถึง หรือ แจ้งลบข้อมูลที่ให้ไว้กับองค์กร และก าหนด
บทบาทหน้าที่และบทลงโทษหากองค์กรไม่ปฏิบัติตาม เพ่ือลดความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  

 
สาระส าคัญ... 
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สาระส าคัญของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีดังนี้ 
1. เจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอม (Consent) ในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูล      

ส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้เก็บรวบรวม ผู้ใช้ แจ้งไว้ตั้งแต่แรกแล้วเท่านั้น 
2. ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ      

ถูกเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่เก่ียวข้องกับข้อมูล 
3. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ถอนความยินยอม ขอให้ลบหรือท าลายข้อมูลเมื่อใดก็ได้ หากเป็นความประสงค์ของ

เจ้าของข้อมูล 

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ตามมาตรา 6  
ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้     

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม และไม่รวมข้อมูลของนิติบุคคล โดยข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ตามมาตรา 26 หมายถึงข้อมูลที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการ           
เก็บรวบรวม หรือประมวลผล เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา 
พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม      
ข้อมูลชีวภาพ ทั้งนี้ กฎหมายให้ความคุ้มครองข้อมูลที่อ่อนไหวเข้มงวดกว่าข้อมูลส่วนบุคคลธรรมดา 

 
 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Right) มีดังนี ้
 1. สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ 
 2. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
 3. สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล 
 4. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคล 
 5. สิทธิขอให้ลบหรือท าลาย หรือท าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล 
 6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล 
 7. สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 

ผู้เกี่ยวข้อง... 
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ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล ที่ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller) 
หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

 
หลักการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ตามมาตรา 24 และ 27 ห้ามมิให้ผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ 
1. เพื่อจัดท าเอกสารประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ วิจัย สถิติ (Scientific or Research) 
2. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต (Vital Interest) 
3. มีความจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลกับเจ้าของข้อมูล (Necessary for the 

performance of contracts) 
4. มีความจ าเป็นเพ่ือด าเนินการเพ่ือผลประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูล (Public Task) หรือปฏิบัติ

หน้าที่ในการใช้อ านาจรัฐที่ได้รับมอบหมายแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
5. มีความจ าเป็นในการด าเนินการเพ่ือผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล แต่ต้องไม่

ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของเจ้าของข้อมูล (Legitimate Interest) 
6. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล (Legal Obligation) 

การประมวลผลข้อมูลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
การประมวลผลข้อมูล หมายถึง การด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบด้วย 7 ฐานการประมวลผลข้อมลู ดังนี้ 
1. ฐานประโยชน์ส าคัญต่อชีวิต (Vital Interest)  
2. ฐานสัญญา (Contract) 
3. ฐานภารกิจสาธารณะ/อ านาจรัฐ (Public Task/Official Authority)   
4. ฐานประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) 

 
5. ฐานการปฏิบัติ… 
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5. ฐานการปฏิบัติ/หน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation) 
6. ฐานความยินยอม (Consent) 
7. ฐานจดหมายเหตุ/วิจัย/สถิติ (Historical Document Research or Statistics) 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คือ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศ
ก าหนด โดยที่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลและประมวลผลข้อมูลองค์กร        
มีหน้าที่ ให้ค าแนะน า ตรวจสอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส านักงาน และรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนล่วงรู้หรือได้มา 
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้ 

ข้อควรรู้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

1. การเก็บข้อมูล ใช้ข้อมูล เปิดเผยข้อมูลต้องได้รับความยินยอมเสมอ การกระท าใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล มาตรา 83 ก าหนดโทษปรับทางปกครองไว้ สูงสุดไม่เกิน 
3,000,000 บาท 

2. การขอความยินยอม ต้องท าเป็นหนังสือ หรือผ่านระบบออนไลน์ตามแบบที่ก าหนดไว้ การกระท าใดๆ 
กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อ่ืนโดยไม่ได้ผ่านการขอความยินยอมตามรูปแบบที่ถูกต้อง มาตรา 82 ก าหนดโทษปรับ
ทางปกครองไว้ สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท 

3. การเก็บข้อมูล ต้องแจ้งรายละเอียด และแจ้งสิทธิต่อเจ้าของข้อมูล การกระท าใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้อื่นโดยไม่ได้แจ้งสิทธิต่อเจ้าของข้อมูล มาตรา 82 ก าหนดโทษปรับทางปกครองไว้ สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท 

4. ต้องเก็บข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้นห้ามเก็บจากแหล่งอ่ืน การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอ่ืนที่
ไม่ได้จากเจ้าของข้อมูลโดยตรง โดยไม่มีข้อยกเว้นให้เก็บข้อมูลได้ มาตรา 83 ก าหนดโทษปรับทางปกครองไว้ สูงสุด
ไม่เกิน 3,000,000 บาท 

5. ธุรกิจใหญ่ ต้องมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของตัวเอง ผู้ประกอบการที่ไม่จัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครอง      
ส่วนบุคคล มาตรา 85 ก าหนดโทษปรับทางปกครองไว้ สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท 

6. การเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูล ถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบกิจการได้รับค าสั่ง
จากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญแล้วไม่ให้ความร่วมมือ ไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริง มาตรา 89 ก าหนดโทษปรับทางปกครอง
ไว้ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท 

7. ข้อมูลคนตาย กฎหมายไม่คุ้มครอง 
8. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคนในประเทศ ไม่ว่าบริษัทนั้นจะตั้งอยู่ที่ใด  
9. การฝ่าฝืนกฎหมายนี้ อาจโดนค่าเสียหายเชิงลงโทษ มาตรา 78 ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ประกอบการจ่าย

ค่าเสียหายเชิงลงโทษ เพ่ิมขึ้นจากจ านวนค่าเสียหายที่แท้จริงได้ตามที่ศาลก าหนด แต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหาย   
ที่แท้จริง  

 
 
  

พระราชบัญญัติ... 
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พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ซึ่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมอัตราโทษปรับหรือจ าคุก ฐานส่งข้อมูลก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้รับ หรือน าข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ บิดเบือน ลามก ตัดต่อภาพผู้อ่ืน        
ให้เสียชื่อเสียง อับอาย รวมถึงมาตรการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระท าความผิด  สามารถสรุป
สาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1. การฝากร้านใน Facebook IG ถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท 
2. ส่ง SMS มาโฆษณา โดยไม่ได้รับความยินยอม ต้องมีทางเลือกให้ผู้รับสามารถปฏิเสธข้อมูลนั้นได้ 

ไม่เช่นนั้นถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท 
3. ส่ง e-Mail ขายของ ถือเป็นสแปม ปรับ 200,000 บาท 
4. กด Like ได้ไม่ผิด พ.ร.บ. ยกเว้นการกด Like เรื่องเกี่ยวกับสถาบัน เสี่ยงเข้าข่ายความผิดมาตรา 112 

หรือมีความผิดร่วม 
5. กด Share ถือเป็นการเผยแพร่ หากข้อมูลที่ Share นั้นมีผลกระทบต่อผู้อ่ืน อาจเข้าข่ายความผิดตาม 

พ.ร.บ. โดยเฉพาะที่กระทบต่อบุคคลที่ 3 
6. พบข้อมูลผิดกฎหมายอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเรา แต่ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าของคอมพิวเตอร์กระท าเอง 

สามารถแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ หากแจ้งแล้วลบข้อมูลออกเจ้าของก็จะไม่มีความผิดตามกฎหมาย เช่น 
ความเห็นในเว็บไซต์ต่างๆ รวมไปถึง Facebook ที่ให้แสดงความคิดเห็น หากพบว่าการแสดงความเห็นผิดกฎหมาย 
เมื่อแจ้งไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อลบได้ทันที เจ้าของระบบเว็บไซต์จะไม่มีความผิด  

7. Admin ที่เปิดให้มีการแสดงความเห็น เมื่อพบข้อความที่ผิด พ.ร.บ. เมื่อลบออกจากพ้ืนที่ที่ตนดูแลจะถือ 
เป็นผู้พ้นผิด แต่หากไม่ยอมลบออกจะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

8. การ Post สิ่งลามกอนาจาร ที่ท าให้เกิดการเผยแพร่สู่ประชาชนได้ จ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน  
100,000 บาท 

9. การ Post เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน ต้องปิดบังใบหน้า ยกเว้นเมื่อเป็นการเชิดชู ชื่นชมอย่างให้เกียรติ  
10. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต ต้องไม่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือถูกดูหมิ่นเกลียดชัง     

ญาติสามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย มีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท  
11. การ Post ด่าว่าผู้ อ่ืน มีกฎหมายอาญาอยู่แล้ว ไม่มีข้อมูลจริง หรือถูกตัดต่อ ผู้ถูกกล่าวหาเอาผิด        

ผู้ Post ได้ โทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท  
12. ไม่ท าการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใด ไม่ว่าข้อความ เพลง รูปภาพ หรือวิดีโอ  
13. ส่งรูปภาพแชร์ของผู้อื่น เช่น สวัสดี อวยพร ไม่ผิด ถ้าไม่เอาภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หารายได้  

 ภัยอันตรายจากโลกไซเบอรใ์นรูปแบบต่าง ๆ 

ด้วยในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มเข้ามามีบทบาท      
ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น และมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีแนวโน้ม
เพ่ิมมากข้ึน  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์นับเป็นหลักฐานส าคัญในการน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษ   

   
 

ข้อมูลจราจร... 
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ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึง
แหล่งก าเนิดต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การติดต่อสื่อสารสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น โดยข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ต้องมีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย 
ไม่เสี่ยงต่อการถูกแก้ไข หรือสื่อข้อมูลเสื่อมคุณภาพ ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน 

ประเภทของภัยคุกคาม สามารถแบ่งได้ ดังนี้ 
1. ภัยจากการบุกรุกจากภายนอก  
2. ภัยจากการใช้งานไม่เหมาะสม 
3. ภัยจากการขาดความเข้าใจ และการด าเนินการไม่มีประสิทธิภาพ 

การรักษาความปลอดภัยจากอีเมล์ปลอมแปลง Phishing Mail 

Phishing เป็นค าเปรียบเทียบที่พ้องเสียงมาจาก Fishing ที่แปลว่าการตกปลา โดยในการตกปลานั้น ต้องมี
เหยื่อล่อให้ปลามาติดเบ็ด จึงเปรียบเทียบถึงการสร้างสถานการณ์โดยการส่งข้อความ อีเมล์ หรือเว็บไซต์ปลอม เพ่ือ
เป็นเหยื่อล่อให้ผู้ใช้งานเข้ามาติดเบ็ด และหลอกล่อผู้ใช้ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ หรือ ส่งโปรแกรมให้ติดตั้งลง
เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่แฮกเกอร์ต้องการ ซึ่งการท า Phishing ที่พบเห็นบ่อยในประเทศไทยมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ 

1. Email Phishing เป็นการส่งอีเมล์หลอกลวงให้กรอกข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ โดยอ้างอิงจากหน่วยงานหรือ
บุคคลที่น่าเชื่อถือ ที่ผู้รับอีเมล์จะไม่สงสัย 

2. Web Phishing เป็นการปลอมแปลงหน้าเว็บไซต์ โดยหลอกให้กรอกข้อมูล เช่น Username และ 
Password ของผู้ใช้งาน 

วิธีสังเกตอีเมล์หลอกลวง มีหลายวิธี เช่น ตรวจสอบว่าชื่อ Email address นั้นถูกต้อง ไม่กดลิงก์ที่แนบมา
กับอีเมล์ถ้าค าอธิบายไม่ตรงกัน ระวังอีเมล์หลอกลวงที่พยายามให้ดูเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน          
การตรวจสอบค าข้ึนต้นหรือลงท้ายในเนื้อความของอีเมล์ เป็นต้น 

 
แนวทาง... 
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แนวทางป้องกัน  

 1. เพิ่มความปลอดภัยในพื้นท่ีสาธารณะโดยการไม่ลงข้อมูลส่วนตัวและท าการเข้ารหัส 2 ชั้น 
 2. ตรวจสอบว่าลิงก์/ แบบฟอร์ม/ อีเมล์ มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ 
 3. ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานที่คุณท างานอยู่  

- ISO/IEC 27001 ระบบมาตรฐานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 
- ISO/IEC 27017 ระบบมาตรฐานรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ 
- ISO/IEC 27018 แสดงถึงความโปร่งใสในการจัดเก็บข้อมูลของคนในองคก์ร 

 หากหน่วยงานไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลความลับในองค์กร (DLP) ก่อให้เกิดการกระท าผิด 
ตั้งใจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของพนักงานหรือท าข้อมูลรั่วไหลอันขัดต่อ พ.ร.บ.  คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของบุคคล 
(PDPA) จะต้องได้รับโทษ ช าระค่าเสียหายสูงสุดถึง 5 ล้านบาทหรือชดเชยตามการกระท าผิดจริง 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ : 

1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
2. ได้รับความรู้ถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
3. ได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัตวิ่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
4. ได้ความรูเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ และแนวทางการปฏิบัติ

เพ่ือหลีกเลี่ยงภัยคุกคามทีก่่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบสารสนเทศขององคก์รจากการใช้งาน 

 


