Cloud Computing Security Training Course: Certified STAR
Auditor
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วัตถุประสงค์

Cloud Computing Security Training Course: Certified STAR
Auditor

หลักสูตรฝึ กอบรม ความปลอดภัยบนคลาวด์: ผู ้ตรวจประเมินการรับรอง
STAR
Learn how to conduct a STAR Certification audit to assess
compliance with the Cloud Security Alliance (CSA) Cloud Control
Matrix (CCM). You’ll learn how to determine a maturity score and
recommend a rating for STAR Certification. You can only audit to
the STAR Certification scheme and recommend a rating once you
have attended and passed this course and qualified as per the
requirements

เพือ
" ให ้คุณได ้เรียนรู ้วิธก
ี ารในการดําเนินการตรวจประเมิน STAR
certification ซึง" ประเมินความสอดคล ้องกับ Cloud Control Matrix
(CCM) ของ Cloud Security Alliance (CSA) คุณจะเรียนรู ้วิธก
ี ารในการ
ระบุคะแนนในระดับความสามารถ (maturity score) และการกําหนดเกรด
สําหรับ STAR Certification คุณจะสามารถตรวจประเมินตามเกณฑ์ของ
STAR Certification เมือ
" คุณได ้เข ้าอบรมและสอบผ่านหลักสูตรนี0
Overview

ภาพรวมหลักสูตร

STAR Certification gives cloud service providers the ability to
prove that their cloud controls have been independently assessed
against the STAR certification maturity model. Certified clients
will appear on the CSA’s STAR Registry
The maturity model checks a service provider’s security
performance against the CSA’s Cloud Controls Matrix (CCM) to
award an overall grade.

STAR Certification เป็ นหลักฐานรับรองให ้กับผู ้ให ้บริการคลาวด์ว่า ผู ้
ให ้บริการคลาวด์ถก
ู ถูกประเมินโดยเทียบกับระดับความสามารถ (maturity
ื"
model) ของ STAR certification โดยองค์กรทีไ" ด ้รับการรับรองจะมีชอ
ปรากฏอยูใ่ นองค์การทีข
" น
ึ0 ทะเบียนเป็ น CSA's STAR
ระดับความสามารถ (maturity model) เป็ นตัววัดขีดความสามารถในด ้าน
ความปลอดภัยของผู ้ให ้บริการ โดยเทียบกับ CSA Cloud Control Matrix
(CCM) และทําการตัดเกรดตามระดับความสามารถ
Only a certified STAR auditor can assess a service provider
against the CCM to recommend STAR Certification.

เฉพาะผู ้ตรวจประเมินทีไ" ด ้รับการรับรองแล ้วเท่านั น
0 ทีส
" ามารถทําการตรวจ
ประเมินผู ้ให ้บริการ เทียบกับ CCM และทําการเสนอเพือ
" การรับรอง STAR
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Certification

Led by an experienced tutor, this three day course will help you
learn how to conduct an audit for STAR certification and will work
through a detailed case study to teach you how to determine a
rating for STAR certification. To successfully complete this
course, you will need to pass an examination.

สอนโดยผู ้ฝึ กสอนทีม
" ป
ี ระสบการณ์ หลักสูตร 3 วันนี0จะช่วยให ้คุณเรียนรู ้ถึง
วิธด
ี ําเนินการตรวจประเมินสําหรับ STAR certification และเรียนรู ้ผ่าน
ึ ษาทีม
กรณีศก
" ก
ี ารลงรายละเอียด เพือ
" สอนให ้คุณระบุเกรดสําหรับ STAR
Certification ในการทีจ
" ะบรรลุวัตถุประสงค์หลักสูตรอย่างเสร็จสมบูรณ์
คุณจะต ้องผ่านการสอบให ้ได ้ตามเกณฑ์
Who should
attend?
ใครควรเข ้าร่วมหลักสูตร
ฝึ กอบรมนี0

ISO/IEC 27001 qualified auditors working for certification bodies
accredited by an International Accreditation Forum (IAF) member
to ISO/IEC 27006 can take this course.
ผู ้ตรวจประเมินทีป
" ฏิบต
ั งิ านในองค์กรตรวจประเมินทีไ" ด ้รับการแต่งตัง0 โดย
IAF และสอดคล ้องกับ ISO/IEC 27006 สามารถเข ้ารับการอบรมใน
หลักสูตรนีไ0 ด ้
To audit STAR certified, a cloud security provider must hold
ISO/IEC 27001 certification. As such, ISO/IEC 27001 qualified
auditors or those with equivalent knowledge and experience are
best placed to benefit from this course.
ในการจะได ้รับการรับรอง STAR ผู ้ให ้บริการคลาวด์ต ้องได ้รับการรับรอง
ISO/IEC 27001 แล ้ว ดังนัน
0 ผู ้ตรวจประเมินทั"วไปในระบบ ISO/IEC
27001 หรือบุคคลผู ้ซึง" มีความรู ้ และประสบการณ์ในมาตรฐานนีจ
0 ะได ้รับ
ประโยชน์อย่างเต็มทีจ
" ากหลักสูตรนี0

What will I learn?
คุณจะได ้เรียนรู ้
อะไรบ ้าง

•
•
•
•
•
•
•
•

How to define the specific control areas of the CCM and
differentiate between them
What maturity is and how the STAR certification maturity
model works
How to apply the maturity model when auditing a
provider’s security controls
How to calculate a maturity score for each CCM control
area
How to derive a provider’s maturity level from the
maturity scores
How to recommend STAR certification
วิธก
ี ารกําหนดตัวควบคุมทีเ" หมาะสมเจาะจงของ CCM และความ
แตกต่าง
อะไรคือความสามารถ (maturity) และโครงร่างระดับ
ความสามารถ (maturity models) ของ STAR certification

©The British Standards Institution 2013

2 of 4

•
•
•
•
How will my
organization
benefit?

องค์กรคุณจะได ้รับ
ประโยชน์อย่างไร

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ทํางานอย่างไร
เราสามารถประยุกต์ใช ้ maturity model อย่างไรในการตรวจ
ประเมินตัวควบคุมของผู ้ให ้บริการ

คํานวณคะแนนระดับความสามารถอย่างไร สําหรับตัวควบคุมของ
CCM ให ้แต่ละหัวข ้อ
ระดับความสามารถ (maturity level) จะกําหนดอย่างไร จากทีไ" ด ้
ระดับคะแนนมาจากแต่ละหัวข ้อ
การเสนอให ้ได ้รับการรับรอง STAR Certification มีกระบวนการ
อย่างไร

As a recognized certification body, your
organization will be able to conduct STAR
audits and award STAR Certification
สําหร ับองค์กรทีใ ห้ร ับการร ับรอง องค์กรของคุณ
สามารถดําเนินการตรวจประเมิน STAR และให้เกรด
ตาม STAR Certification
Cloud service users would be able to conduct their
own audit to check a provider’s ability to meet
service level agreements
Your business will be able to prepare for independent
assessment against the STAR certification maturity
model
Your company can use your STAR certification
credentials to help increase your competitive market
advantage
Customers of STAR certified service providers will have
greater assurance the service they receive has been
monitored and assessed to check its cloud security
Better monitoring of security practices can lead to better
overall levels of service provision

ผู ้ใช ้บริการคลาวด์สามารถทีจ
" ะดําเนินการตรวจประเมินด ้วยตนเอง
เพือ
" ตรวจสอบขีดความสามารถของผู ้ให ้บริการว่าเป็ นไปตาม
ข ้อตกลงในการให ้บริการ (SLA)
ธุรกิจได ้รับการเตรียมตัว/เตรียมความพร ้อมก่อนการตรวจประเมิน
โดยองค์กร/หน่วยงานอิสระภายนอก เพือ
" ประเมินความสอดคล ้อง
กับข ้อกําหนดระดับความสามารถของ STAR certification
การได ้รับการรับรอง STAR certification ช่วยเพิม
" ความได ้เปรียบ
ในการแข่งขันทางการตลาด
" มั"นจากลูกค ้าเพิม
ได ้รับความเชือ
" ขึน
0 เพราะผู ้ให ้บริการระบบ
คลาวด์ทไี" ด ้รับการรับรอง STAR มีการถูกตรวจติดตามและตรวจ
ประเมินความปลอดภัยบนคลาวด์อย่างสมํา" เสมอ
ระบบรักษาความปลอดภัยทีม
" ก
ี ารนํ าเอา security best practices
่ ารยกระดับการให ้บริการทีด
มาใช ้ นํ าไปสูก
" ข
ี น
ึ0
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How is my course
delivered?
หลักสูตรการสอนเป็ น
อย่างไร

Class-room based using accelerated learning techniques
" ที"
ดําเนินการฝึ กอบรมในห ้อง โดยใช ้เทคนิคการผสมผสานการใช ้สือ
หลากหลาย ( Accelerated learning) หลากหลาย เช่น เสียงดนตรี,
ึ ษา, จําลองสถานการณ์ โดยมีผู ้สอนเป็ น
วิดท
ี ัศน์, รูปภาพ, กรณีศก
facilitator เพือ
" สร ้างสภาพแวดล ้อมทีเ" อือ
0 แก่การสร ้างเสริมและกระตุ ้นการ
เรียนรู ้

Course Duration

3 days
3 วัน

ระยะเวลาฝึ กอบรม
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