หลักสูตรการสอบวุฒบิ ัตรการให้ ความเชื่อมั่นด้ านการบริหารความเสี่ยง (CRMA®)
นา้ หนัก
ปี 2564
ขอบเขตที่ 1: บทบาทและความรับผิดชอบของการตรวจสอบภายใน
20%
1 บทบาทและความรู้ ความสามารถ
A กำหนดกำรบริกำรด้ ำนกำรตรวจสอบเพื่อให้ ควำมเชื่อมัน่ และให้ คำปรึกษำที่เหมำะสมสำหรับกิจกรรม
กำรตรวจสอบภำยในที่เกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง
B กำหนดควำมรู้ ควำมชำนำญ ทักษะ และควำมสำมำรถที่จำเป็ น (ไม่ว่ำจะถูกพัฒนำขึ ้นหรือจัดหำมำ)
เพื่อให้ กำรบริกำรควำมเชื่อมัน่ ด้ ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและให้ คำปรึกษำ
C ประเมินควำมเป็ นอิสระขององค์กรของกิจกรรมกำรตรวจสอบภำยในและรำยงำนควำมบกพร่องให้ กบั
ฝ่ ำยที่เกี่ยวข้ อง
2 การประสานงาน
A แนะนำให้ สร้ ำงกลยุทธ์และกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กรหรื อสนับสนุนกำรปรับปรุงกล
ยุทธ์และกระบวนกำรที่มีอยู่
B ประสำนงำนด้ ำนกำรให้ ควำมเชื่อมัน่ ด้ ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำหนดว่ำจะต้ องพึง่ พำงำนของผู้
ให้ บริกำรด้ ำนกำรให้ ควำมเชื่อมัน่ ภำยในและภำยนอกอื่น ๆ หรื อไม่
C ช่วยเหลือองค์กรด้ วยกำรสร้ ำงหรืออัพเดทแผนที่ของกำรให้ ควำมเชื่อมัน่ ด้ ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงทัว่
ทังองค์
้ กร เพื่อให้ แน่ใจว่ำครอบคลุมควำมเสี่ยงที่ถกู ต้ องเหมำะสมและลดควำมซ ้ำซ้ อน
ขอบเขตที่ 2: การกากับดูแลการบริ หารความเสี่ยง
25%
1 การกากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและกรอบการควบคุม
A ประเมินโครงสร้ ำงกำรกำกับดูแลขององค์กรและกำรประยุกต์ใช้ แนวคิดกำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่พบใน
กรอบกำรกำกับดูแล
B

ประเมินกำรประยุกต์ใช้ แนวคิดและหลักกำรขององค์กรที่อยู่ในกรอบควำมเสี่ยงและกำรควบคุมที่
เหมำะสมกับองค์กร

C

ประเมินองค์ประกอบสำคัญของกำรกำกับดูแลควำมเสี่ยงและวัฒนธรรมควำมเสี่ยงขององค์กร (เช่น
กำรกำกับดูแลควำมเสี่ยง กำรจัดกำรควำมเสี่ยง กำรปฏิบตั ิให้ เห็นเป็ นแบบอย่ำงโดยผู้นำองค์กร ฯลฯ)
และผลกระทบของวัฒนธรรมองค์กรที่มีต่อสภำพแวดล้ อมกำรควบคุมโดยรวมและกลยุทธ์ ในกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

2
A

การบูรณาการในการบริหารความเสี่ยง
ประเมินควำมมุ่งมัน่ ของฝ่ ำยบริหำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและวิเครำะห์กำรบูรณำกำรในกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงในวัตถุประสงค์ขององค์กร กำรกำหนดกลยุทธ์ กำรจัดกำรประสิทธิภำพ และระบบกำร
จัดกำรในกำรดำเนินงำน
B ประเมินควำมสำมำรถขององค์กรในกำรระบุและตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง ต่อควำมเสี่ยงที่อำจ
เกิดขึ ้นซึง่ อำจส่งผลกระทบต่อควำมสำเร็จของกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร
C ตรวจสอบประสิทธิภำพของกำรรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวม (เช่น ควำมเสี่ยง กำรตอบสนอง
ควำมเสี่ยง ประสิทธิภำพและวัฒนธรรม เป็ นต้ น) ต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
ขอบเขตที่ 3: การให้ ความเชื่อมั่นด้ านการบริหารความเสี่ยง
55%
1 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
A ประเมินแนวทำงและกระบวนกำรต่ำง ๆ สำหรับกำรประเมินควำมเสี่ยง (เช่น มำตรกำรที่เกี่ยวข้ อง
กำรประเมินกำรควบคุมด้ วยตนเอง กำรติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง แบบจำลองที่ครบกำหนด ฯลฯ )
B เลือกเทคนิคกำรวิเครำะห์ข้อมูล (เช่น กำรประมำณอัตรำส่วน กำรวิเครำะห์ค่ำควำมแปรปรวน
งบประมำณเทียบกับผลลัพธ์จริง กำรวิเครำะห์แนวโน้ ม กำรทดสอบควำมสมเหตุสมผลอื่น ๆ กำร
เปรียบเทียบสมรรถนะและอื่น ๆ ) เพื่อสนับสนุนกำรบริกำรควำมเสี่ยงและกระบวนกำรกำรให้ ควำม
เชื่อมัน่
2 กระบวนการการให้ ความเชื่อมั่น
A ประเมินกำรออกแบบและกำรประยุกต์ใช้ กระบวนกำรประเมินและระบุควำมเสี่ยง
B ใช้ กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อประเมินควำมเสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กรจำกแหล่งต่ำง ๆ (เช่น กำร
ตรวจสอบที่รับผิดชอบ ข้ อกำหนดด้ ำนกฎระเบียบและกำรเปลี่ยนแปลง คำขอจำกฝ่ ำยบริหำร
กำรตลำดที่เกี่ยวข้ อง และแนวโน้ มของอุตสำหกรรม ปัญหำใหม่ท่กี ำลังเกิดขึ ้น ฯลฯ )
C จัดลำดับควำมสำคัญของกำรตรวจสอบ ตำมผลลัพธ์ของกำรประเมินควำมเสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กรเพื่อ
จัดทำแผนกำรตรวจสอบภำยในตำมควำมเสี่ยง
D บริหำรกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อให้ แน่ใจว่ำบรรลุวตั ถุประสงค์กำรตรวจสอบ มัน่ ใจได้ ในคุณภำพและ
พนักงำนได้ รับกำรพัฒนำ
E ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรบริหำรควำมเสี่ยงในทุกระดับ (เช่น ระดับกระบวนกำร
ระดับหน่วยธุรกิจ และทัว่ ทังองค์
้ กร)
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วิเครำะห์ผลลัพธ์ของงำนตรวจสอบภำยใน งำนของผู้ให้ บริกำรด้ ำนกำรให้ ควำมเชื่อมัน่ ภำยในและ
ภำยนอกอื่น ๆ และ กำรแก้ ไขควำมเสี่ยงของผู้บริหำรเพื่อสนับสนุนกำรประเมินกำรตรวจสอบภำยใน
โดยรวมของกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงขององค์กร
ประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรบริ หำรโครงกำร และกำรเปลี่ยนแปลงระบบกำรควบคุม รวมไปถึง
วงจรในกำรพัฒนำระบบ
ประเมินข้ อมูลส่วนตัว ควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ กำรควบคุมด้ ำนไอที และนโยบำยและแนวทำง
ปฏิบตั ิด้ำนควำมปลอดภัยของข้ อมูล
ประเมินกระบวนกำรติดตำมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง (เช่น กำรลงทะเบียนควำมเสี่ยง ฐำนข้ อมูลควำม
เสี่ยง แผนกำรลดควำมเสี่ยง ฯลฯ )
การสื่อสาร
บริหำรกำรสื่อสำรในกำรดำเนินกำรตรวจสอบและกระบวนกำรรำยงำน (เช่น กำรจัดกำรประชุมหลัง
กำรตรวจสอบเสร็จสิ ้น จัดทำรำยงำนกำรตรวจสอบ กำรรับแนวทำงกำรแก้ ไขประเด็นกำรตรวจสอบ
ภำยในจำกฝ่ ำยบริหำร ฯลฯ ) เพื่อส่งมอบผลกำรตรวจสอบ
ประเมินกำรตอบสนองของฝ่ ำยบริหำรเกี่ยวกับควำมเสี่ยงที่สำคัญขององค์กรและ สื่อสำรกับ
คณะกรรมกำร เมื่อฝ่ ำยบริหำรยอมรับระดับควำมเสี่ยงที่องค์กรอำจจะไม่สำมำรถรับได้
กำหนดและสื่อสำรเกี่ยวกับประสิทธิภำพของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรในหลำยระดับ
และทัว่ ทังองค์
้ กร

