Cloud Computing Security Training Course: Auditing Cloud
Security for STAR Certification

หลักสูตรฝึ กอบรม ความปลอดภัยบนคลาวด์: การตรวจประเมินความปลอดภัยบน
คลาวด์สําหรับ STAR Certification
Course title

หลักสูตรฝึ กอบรม

Aim

วัตถุประสงค์

Cloud Computing Security Training Course: Auditing Cloud
Security for STAR Certification

หลักสูตรฝึ กอบรม ความปลอดภัยบนคลาวด์: การตรวจประเมินความ
ปลอดภัยบนคลาวด์สําหรับ STAR Certification
Learn how to audit a cloud service provider’s cloud security,
assessing compliance with the Cloud Security Alliance (CSA)
Cloud Control Matrix (CCM) and determining a maturity level for
their security controls.
เพือให ้คุณได ้เรียนรู ้วิธก
ี ารตรวจประเมินความปลอดภัยคลาวด์ของผู ้
ให ้บริการ การประเมินความสอดคล ้องเทียบกับ Cloud Control Matrix
(CCM) ของ Cloud Security Alliance (CSA) และสามารถระบุ/กําหนด
ขอบเขตความสามารถ (maturity level) ของตัวควบคุมนี.

Overview

ภาพรวมหลักสูตร

STAR Certification gives cloud service providers the ability to
prove that their registration to the Cloud Security Alliance’s
(CSA’s) Security, Trust and Assurance Registry (STAR) has been
independently assessed against the new STAR certification
maturity model.
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 การ
ขึน
. ทะเบียนเป็ น CSA STAR นั น
. ผู ้ให ้บริการคลาวด์ถูกประเมินโดยองค์กร
อิสระ โดยถูกเทียบกับระดับความสามารถ ( maturity model) ของ STAR
certification
ระดับความสามารถ (maturity model) เป็ นตัววัดขีดความสามารถในด ้าน
ความปลอดภัยของผู ้ให ้บริการ โดยเทียบกับ CSA Cloud Control Matrix
(CCM) และทําการตัดเกรดตามระดับความสามารถ

Although only a certified STAR auditor from a certification body
can recommend STAR certification, by learning how an
organization can meet STAR certification, you can effectively
prepare a cloud service provider for a STAR audit.
Led by an experienced tutor, this two day course will help you
learn how to audit cloud security for the STAR certification
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programme and learn how to apply the maturity model when
auditing a provider’s security controls.

แม ้ว่าการตรวจประเมิน STAR จะทําได ้โดยเฉพาะผู ้ตรวจประเมินทีมี
คุณสมบัต ิ (qualified) จากบริษัทตรวจรับรองเท่านั น
. แต่การเรียนรู ้และ
เข ้าใจวิธก
ี ารดําเนินการตามข ้อกําหนดของ STAR certification นั น
. คุณ
สามารถทีจะเตรียมการ/เตรียมระบบของคุณให ้เป็ นไปตามข ้อกําหนดได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนโดยผู ้ฝึ กสอนทีมีประสบการณ์ หลักสูตร 2 วันนี.จะช่วยให ้คุณเรียนรู ้ถึง
วิธก
ี ารตรวจประเมินความปลอดภัยคลาวด์สําหรับโปรแกรม STAR
certification และเรียนรู ้ว่าจะประยุกต์ใช ้โครงร่างของระดับความสามารถ
เมือทําการตรวจประเมินหรือสร ้างตัวควมคุมความปลอดภัย (security
controls) ของผู ้ให ้บริการ

Who should
attend?
ใครควรเข ้าร่วมหลักสูตร
ฝึ กอบรมนี.

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 ดังนั น
. ผู ้ตรวจประเมินทัวไปในระบบ ISO/IEC
27001 หรือบุคคลผู ้ซึงมีความรู ้ และประสบการณ์ในมาตรฐานนี.จะได ้รับ
ประโยชน์อย่างเต็มทีจากหลักสูตรนี.
Suggested job roles include:
• Network security managers
• Information security consultants
• IT Risk and Security managers
• People who are interested in Cloud security compliance
หน ้าที/ตําแหน่งทีควรเข ้าร่วมการอบรม:
•
•
•
•

What will I learn?
คุณจะได ้เรียนรู ้
อะไรบ ้าง

ผู ้จัดการด ้านความปลอดภัยเครือข่าย
ผู ้ให ้คําปรึกษา (consultant) ด ้านความปลอดภัยข ้อมูล
ผู ้จัดการด ้านความเสียง และความปลอดภัยสารสนเทศ
บุคคลทัวไปสนใจการตรวจประเมินความปลอดภัยคลาวด์

•
•
•
•
•
•
•

Overview of ISO/IEC 27001:2013
What is the CCM and its domains
What is the criteria for STAR certification
What is the CCM and how it relates to ISO/IEC 27001
What are the differences between CCM and Controls in
ISO/IEC 27001
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
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
How will my
organization
benefit?

องค์กรคุณจะได ้รับ
ประโยชน์อย่างไร

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

How to apply the maturity model when auditing a
provider’s security controls
ภาพรวมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
อะไรคือ CCM - Cloud Control Matrix และหัวข ้อ
อะไรคือเกณฑ์การตรวจประเมินของ STAR certification
อะไรคือ CCM และเกียวข ้องอย่างไรกับ ISO/IEC 27001
อะไรคือ ความแตกต่างระหว่าง CCM และตัวควบคุมใน ISO/IEC
27001
เราจะกําหนดตัวควบคุมทีเหมาะสมเจาะจงได ้อย่างไร ในส่วนของ
CCM และความแตกต่าง
อะไรคือความสามารถ (maturity) และโครงร่างระดับ
ความสามารถ (maturity models) ของ STAR certification
ทํางานอย่างไร
เราสามารถประยุกต์ให ้ maturity model อย่างไรในการตรวจ
ประเมินตัวควบคุมของผู ้ให ้บริการ

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 ้บริการคลาวด์สามารถทีจะดําเนินการตรวจประเมินด ้วยตนเอง
เพือตรวจสอบขีดความสามารถของผู ้ให ้บริการว่าเป็ นไปตาม
ข ้อตกลงในการให ้บริการ (SLA)
ธุรกิจได ้รับการเตรียมตัว/เตรียมความพร ้อมก่อนการตรวจประเมิน
โดยองค์กร/หน่วยงานอิสระภายนอก เพือประเมินความสอดคล ้อง
กับข ้อกําหนดระดับความสามารถของ STAR certification
การได ้รับการรับรอง STAR certification ช่วยเพิมความได ้เปรียบ
ในการแข่งขันทางการตลาด
ได ้รับความเชือมันจากลูกค ้าเพิมขึน
. เพราะผู ้ให ้บริการระบบ
คลาวด์ทได
ี ้รับการรับรอง STAR มีการถูกตรวจติดตามและตรวจ
ประเมินความปลอดภัยบนคลาวด์อย่างสมําเสมอ
ระบบรักษาความปลอดภัยทีมีการนํ าเอา security best practices
่ ารยกระดับการให ้บริการทีดีขน
มาใช ้ นํ าไปสูก
ึ.
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How is my course
delivered?
หลักสูตรการสอนเป็ น
อย่างไร

Class-room based using accelerated learning techniques
ดําเนินการฝึ กอบรมในห ้อง โดยใช ้เทคนิคการผสมผสานการใช ้สือที
หลากหลาย ( Accelerated learning) หลากหลาย เช่น เสียงดนตรี,
ึ ษา, จําลองสถานการณ์ โดยมีผู ้สอนเป็ น
วิดท
ี ัศน์, รูปภาพ, กรณีศก
facilitator เพือสร ้างสภาพแวดล ้อมทีเอือ
. แก่การสร ้างเสริมและกระตุ ้นการ
เรียนรู ้

Course Duration

2 days
2 วัน

ระยะเวลาฝึ กอบรม
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