การสอบ CRMA เป็นเรื่องใหม่ จงยอมรับและใช้ให้เป็นประโยชน์
CRMA: ทาไม อย่างไร และมีอะไรใหม่
ทำไม?
การให้ ความเชื่อมัน่ ในการบริ หารความเสี่ยงเป็ นความรับผิดชอบที่สาคัญของการตรวจสอบภายใน เนื่องจากแนว
ความเสี่ยงยังคงมีการขยายตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง The IIA (The Institute of Internal Auditors) จึง
ตระหนัก ถึ ง ความต้ อ งการส าหรั บ โปรแกรมวุฒิ บัต รรั บ รองในการให้ ค วามเชื่ อ มั่น ด้ า นการบริ ห ารความเสี่ยง
Certification in Risk Management Assurance® (CRMA®) เพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ สิ่ ง นี จ้ าเป็ นต้ องมี ก าร
ประเมินอย่างละเอียดในเรื่ องของข้ อกาหนดการสอบและเนือ้ หา เพื่อให้ แน่ใจว่าจะสะท้ อน ทักษะที่จาเป็ นในการ
ตรวจสอบความเสี่ยงใหม่ๆที่เกิดขึน้ ในทุกวันนี ้ รวมทัง้ พิจารณามุมมองขององค์กรที่จาเป็ นในการดาเนิน การให้
ความเชื่อมั่นในการบริ หารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ IIA ดาเนินการศึกษาสองครัง้ - การศึกษาตลาดในปี
2561 และการศึกษาวิเคราะห์งานในปี 2562 การศึกษาการตลาด เผยให้ เห็นความคลุมเครื อระหว่าง วุฒิบตั รการ
ให้ ความเชื่อมัน่ ด้ านการบริหารความเสี่ยง CRMA และวุฒิบตั รผู้ตรวจสอบภายในสากล Certified Internal Auditor
(CIA®) นอกจากนี ้ สามารถยืนยันได้ อีกว่า การมีประสบการณ์ทางธุรกิจ ที่มากและมีความรู้ ในการบริ หารความ
เสี่ ย งในระดับ ที่ ลึก ขึน้ เป็ น สิ่ ง ที่จ าเป็ น เพื่ อ ท าให้ ก ารให้ ค วามเชื่ อ มั่น ในการบริ ห ารความเสี่ย งแบบองค์ รวมมี
ประสิทธิภาพ ด้ วยเหตุนี ้ CRMA ใหม่ จึงเป็ นเส้ นทางอาชีพสาหรับผู้ตรวจสอบภายในหลังจากได้ รับวุฒิบตั ร CIA
โดยเป็ นวุฒิบัตรเกี่ยวกับกำรให้ ควำมเชื่อมั่นในกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพียงอย่ ำงเดียวสำหรั บผู้ตรวจสอบ
ภำยใน

อย่ ำงไร?
ทัง้ ประสบการณ์ ท างธุ ร กิ จ และประสบการณ์ ด้ า นการตรวจสอบภายในเฉพาะด้ า นที่ จ าเป็ น ของผู้ส มัค รเป็ น
คุณสมบัติที่ใช้ สาหรับพิจารณาในการรับผู้สมัครเข้ าสอบเพิ่มมากขึ ้น
นอกจากนี ้ การสอบแบบใหม่จะมีคาถามแบบปรนัย รวมทังจะมี
้ คาถามรูปแบบขันสู
้ ง เช่น การจาลองสถานการณ์
การเติมคาในช่องว่างและฮอตสปอต ระดับความรู้ความเข้ าใจที่ใช้ ทดสอบได้ ถูกยกระดับจากขันพื
้ ้นฐานไปสู่ระดับ
ความเชี่ยวชาญสาหรับทุกๆ คาถาม

อะไร?
สิ่งที่จำเป็ นต้ องมีก่อน

กำรสอบ CRMA ปั จจุบัน
สอบผ่าน CIA ส่วนที่ 1

กำรสอบ CRMA แบบปรับปรุ งใหม่
ผู้ถื อ วุฒิ บัตรผู้ตรวจสอบภายในสากล
CIA (สอบผ่ า นครบทั ง้ สามส่ ว นและ
วุฒิบตั รยังมีผลอยู่)
ค าถาม 125 ข้ อ (ค าถามแบบปรนัย ,
คาถามชันสู
้ งไม่เกิน 50% )
ระดับเชี่ยวชาญ
150 นาที

ข้ อสอบ CRMA

100 คาถามแบบปรนัย

ระดับควำมรู้
ระยะเวลำที่สอบ

ระดับขันพื
้ ้นฐานและระดับเชี่ยวชาญ
120 นาที

ประสบกำรณ์ กำรทำงำน

ประสบการณ์ การทางาน 2 ปี ในด้ านตรวจสอบ ประสบการณ์ทางธุรกิจ 5 ปี อย่างน้ อย 2
หรื อการควบคุมภายใน
ปี ในด้ านการตรวจสอบภายในหรื อ
เทียบเท่า

เมื่อไร?
ตัง้ แต่ มีนาคม 2564 ข้ อกาหนดเกี่ยวกับโปรแกรมใหม่ รู ปแบบ หน้ าต่างและการเปลี่ยนแปลงราคา จะมีผลอย่าง
เป็ นทางการ ผู้สมัคร รวมถึงผู้ถือวุฒิบตั รปัจจุบนั และผู้สมัครที่อยู่ระหว่างดาเนินการ สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมว่าการ
เปลี่ ย นแปลงเหล่า นี จ้ ะส่ง ผลกระทบต่ อ พวกเขาอย่ า งไร โดยอ้ า งอิ ง ค าถามที่ พ บบ่ อ ยในช่ ว งรอยต่ อ ของการ
เปลี่ยนแปลง CRMA แบบใหม่ตามรายละเอียดต่อไปนี ้

CRMA March 2021 Exam Syllabus
คำถำมพี่พบบ่ อยในช่ วงรอยต่ อของกำรเปลี่ยนแปลง CRMA
➢ กำรเปลี่ยนแปลง CRMA มีอะไรบ้ ำง?
สิ่งที่จาเป็ นต้ องมีใน CRMA ปั จจุบันรวมถึงความสาเร็จในการสอบ CIA ส่วนที่ 1 และประสบการณ์การทางานที่
เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบหรื อการควบคุมภายใน 2 ปี โปรแกรม CRMA ใหม่ ต้องการผู้ถือวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในสากล CIA และประสบการณ์การทางาน 5 ปี โดยมีการตรวจสอบภายในอย่างน้ อย 2 ปี (หรือเทียบเท่า)

การสอบ CRMA ปั จจุบันประกอบด้ วยคาถาม 100 ข้ อ ซึ่งทัง้ หมดอยู่ในรู ปแบบแบบปรนัยได้ ทงั ้ ในระดับพืน้ ฐาน
และระดับเชี่ยวชาญ การสอบ CRMA ใหม่ ประกอบด้ วยคาถาม 125 ข้ อ รวมถึงคาถามรูปแบบชันสู
้ งในระดับความ
เชี่ยวชาญทังหมด
้
CRMA ปั จจุบันมีเวลาสอบ 120 นาที ในขณะที่เวลาสาหรับการสอบ CRMA ใหม่ คือ 150 นาที
หน้ าต่างโปรแกรม CRMA ปั จจุบัน คือ 4 ปี นบั จากวันที่ผ้ สู มัครได้ รับการอนุมตั ิโปรแกรม CRMA หน้ าต่างโปรแกรม
CRMA ใหม่ คือ 2 ปี
นี่คือบทสรุปของการเปลี่ยนแปลง:
CRMA แบบปั จจุบัน

CRMA แบบปรับปรุ ง

สิ่งที่จำเป็ นต้ องมีก่อน

สอบผ่าน CIA Part 1

ผู้ถือวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในสากล
CIA (สอบผ่ า นครบทั ง้ สามส่ ว นและ
วุฒิบตั รยังมีผลอยู่)

ข้ อสอบ CRMA

คาถามแบบปรนัย 100 ข้ อ

ค าถาม 125 ข้ อ (ค าถามแบบปรนัย ,
คาถามชันสู
้ งไม่เกิน 50% )

ระดับควำมสำมำรถ

ระดับขันพื
้ ้นฐานและระดับเชี่ยวชาญ

ระดับเชี่ยวชาญ

ระยะเวลำที่สอบ

120 นาที

150 นาที

ประสบกำรณ์ กำรทำงำน

ประสบการณ์ การท างาน 2 ปี ใ นด้ าน ประสบการณ์ ท างาน 5 ปี โดยอย่ า ง
ตรวจสอบหรื อการควบคุมภายใน
น้ อย 2 ปี ในด้ านการตรวจสอบภายใน
หรื อเทียบเท่า

หน้ ำต่ ำงโปรแกรม

4 ปี นบั จากวันที่ผ้ สู มัครได้ รับการอนุมตั ิ 2 ปี นบั จากวันที่ผ้ สู มัครได้ รับการอนุมตั ิ
เข้ าร่วมโปรแกรม CRMA
ให้ เข้ าร่วมโปรแกรม CRMA

ข้ อกำหนดของ CPE

20 ชัว่ โมงต่อปี

20 ชัว่ โมงต่อปี

➢ ทำไมโปรแกรม CRMA จึงเปลี่ยน?
เพื่อให้ แน่ใจว่าเนื ้อหาของการสอบยังคงเป็ นปัจจุบนั และถูกต้ อง ทาง IIA ได้ ทาการศึกษาสองครัง้ - การศึกษาตลาด
ในปี 2561 และการศึกษาวิเคราะห์งานในปี 2562 การศึกษาตลาดเผยให้ เห็นความคลุมเครื อระหว่าง CRMA และ
Certified Internal Auditor® (CIA®) เป็ นการยืนยันว่าประสบการณ์ การทางานที่มากขึน้ และความรู้ การบริ หาร
ความเสี่ยงในระดับที่ลึกกว่านันจ
้ าเป็ นต้ องมี เพื่อรับประกันการจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมและมีประสิทธิภาพ
ด้ วยเหตุนี ้ CRMA ใหม่ จึงอยู่ในตาแหน่งที่เป็ นเส้ นทางอาชีพสาหรับผู้ตรวจสอบภายในหลังจากได้ รับวุฒิบัตรผู้
ตรวจสอบภายในสากล (CIA) แล้ ว
ในระหว่างการศึกษาวิเคราะห์งาน IIA เอื ้อมมือไปยังผู้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่น ๆ ทัว่
โลก เพื่อกาหนดความรู้ ทักษะ และความสามารถที่เกี่ยวข้ องกับผู้เชี่ยวชาญด้ านการบริ หารความเสี่ยงในปั จจุบนั
ผลการวิจัยนีย้ ืนยันถึงความจาเป็ นในการสอบและโปรแกรม CRMA ใหม่ เพื่อแสดงให้ เห็นถึง ระดับที่สูงขึน้ ของ
ประสบการณ์การรับประกันการบริ หารความเสี่ยงและความเชี่ยวชาญที่จาเป็ นโดยผู้ตรวจสอบภายในทุกวันนีท้ ี่
ให้ บริการประกันการบริหารความเสี่ยง
➢ อะไรคือข้ อกำหนดในกำรเข้ ำและออก CRMA ใหม่ ท่ มี ีผลบังคับใช้ ตงั ้ แต่ มีนำคม 2564?
กำรเข้ ำ
ผู้ถือวุฒิบัตร CIA

กำรสอบ
• การสอบหนึ่งครัง้
• คาถาม 125 ข้ อ
• ทุ ก ค าถามระดั บ
ผู้เชี่ยวชาญ
• เวลา 150 นาที

กำรออก

หน้ ำต่ ำงโปรแกรม

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ทา ง 2 ปี
ธุรกิจ 5 ปี โดยมีอย่าง
น้ อ ย 2 ปี ใ น ก า ร
ตรวจสอบภายใน*

ข้ อกำหนด CPE
ประจำปี
20 ชัว่ โมง

*หรื อเทียบเท่า

➢ วันที่มีผลบังคับใช้ ของโปรแกรม CRMA ใหม่ คือเมื่อไร?
มี น าคม 2564 เป็ น วัน ที่ มี ผ ลบัง คับ ใช้ ข องโปรแกรม CRMA ใหม่ ซึ่ง รวมถึ ง การสอบ CRMA ใหม่ ที่ จัด ท าเป็ น
ภาษาอังกฤษ ข้ อกาหนดใหม่ของสิ่งที่จาเป็ นต้ องมี ข้ อกาหนดของประสบการณ์ใหม่ และหน้ าต่างโปรแกรมใหม่
ก่อนถึงวันที่มีผลบังคับใช้ ข้อกาหนด CRMA ปัจจุบนั ยังใช้ บงั คับได้ อยู่ ใบสมัคร CRMA ที่ได้ รับหลังจากการประกาศ

ในเดือนพฤศจิกายน 2562 จะรวมถึงการรับ รู้ ว่าผู้สมัครเข้ าใจว่าโปรแกรม CRMA จะมีความแตกต่างเริ่ มตัง้ แต่
มีนาคม 2564
➢ กำรเปลี่ยนแปลงรำคำสำหรับโปรแกรม CRMA ใหม่ คือ?
สมำชิก

ไม่ เป็ นสมำชิก

ค่ ำใบสมัคร

$95 (ลดราคาจาก $115)

$210 (ลดราคาจาก $230)

ค่ ำสมัครสอบ

$445 (ช่วงเวลาจากัด, อัตราเบื ้องต้ น)

$580 (ช่วงเวลาจากัด, อัตราเบื ้องต้ น)

➢ หน้ ำต่ ำงโปรแกรม CRMA ใหม่ คือ?
หน้ าต่างโปรแกรม CRMA คือ 2 ปี นบั จากวันที่ผ้ สู มัครได้ รับการอนุมตั ิเข้ าสูโ่ ปรแกรม
➢ ถ้ ำฉันสมัครเข้ ำโปรแกรม CRMA ก่ อน มีนำคม 2564 วันหมดอำยุของโปรแกรมคือเมื่อไร?
หากคุณสมัครเข้ าร่ วมโปรแกรม CRMA ก่อน มีนาคม 2564 หน้ าต่างโปรแกรมของคุณจะหมดอายุเมื่อโปรแกรม
CRMA ปัจจุบนั หมดอายุ หรือหมดอายุวนั ที่ 31 ธันวาคม 2565 แล้ วแต่ว่าอย่างใดจะถึงก่อน
➢ ถ้ ำฉันสมัครเข้ ำโปรแกรม CRMA ในหรือหลัง มีนำคม 2564 วันหมดอำยุของโปรแกรมคือเมื่อไร?
หากคุณสมัครเข้ าร่ วมโปรแกรม CRMA ในหรื อหลัง มีนาคม 2564 หน้ าต่างโปรแกรมของคุณจะหมดอายุ 2 ปี
หลังจากใบสมัคร CRMA ของคุณได้ รับการอนุมตั ิ
➢ มีคำถำมกี่ข้อและระยะเวลำที่สอบ CRMA ใหม่ เป็ นเท่ ำไร?
การสอบ CRMA ใหม่จะประกอบด้ วยคาถาม 125 ข้ อ ระยะเวลาที่สอบ 150 นาที
➢ มีคำถำมประเภทใดบ้ ำงในกำรสอบ CRMA ใหม่ ?
นอกจากคาถามแบบปรนัย จะมีประเภทคาถามรูปแบบขันสู
้ ง เช่น ชุดรายการสถานการณ์จาลอง การเติมช่องว่าง
การจับคู่ และอื่น ๆ

➢ ผู้ถือวุฒิบัตร CRMA ที่สถำนะปกติอยู่ซ่ ึงปั จจุบันยังไม่ ได้ ถือวุฒิบัตร CIA จะต้ องเข้ ำรั บกำรทดสอบ
CIA Challenge หรือไม่ ?
บุคคลที่มีวฒ
ุ ิบตั ร CRMA สถานะปกติที่ได้ รับภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 จะมีสิทธิ์เข้ าสอบ CIA Challenge ใบ
สมัครสาหรับการสอบ CIA Challenge นี ้ กาหนดเปิ ดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
➢ วุฒบิ ัตร CRMA ที่ได้ รับก่ อนหน้ ำนีข้ องฉันจะยังใช้ ได้ อยู่หรือไม่ ?
วุฒิบตั ร CRMA ที่ได้ รับก่อนหน้ านี ้จะยังคงใช้ ได้ หากผู้ถือวุฒิบตั ร CRMA รายงาน CPE 20 ชัว่ โมงทุกปี
➢ สิ่งที่ใช้ อ้ำงอิงสำหรับกำรสอบ CRMA ใหม่ คืออะไร?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

COSO frameworks and guidance (กรอบแนวคิดและข้ อแนะนาของ COSO)
ISO 31000 (มาตรฐาน ISO 31000)
The IIA's IPPF (กรอบโครงสร้ างการปฏิบตั ิงานวิชาชีพตรวจสอบภายในในระดับสากล)
OECD Risk Management and Corporate Governance (การบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลของ OECD)
NIST Privacy Framework V1.0 (กรอบแนวคิด NIST V1.0)
King IV Report on Risk Management (รายงานการบริหารความเสี่ยงของ King IV)
IRM - Risk Appetite and Guidance Paper (IRM – ความเสี่ยงโดยรวมที่ยอมรับได้ )
IRM - Risk Culture: Resources for Practitioners (IRM – วัฒนธรรมความเสี่ยง)
Assessing and Managing Strategic Risks (การประเมินและบริหารความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์)
Practical Enterprise Risk Management: Getting to the Truth (ERM: การบริหารความเสี่ยงทัว่ องค์กร: ข้ อเท็จจริง)
Managing Risk in Uncertain Times (การบริหารความเสี่ยงภายใต้ เวลาที่ไม่แน่นอน)
Sawyer's 7th edition
The Internal Auditor's Guide to Risk Assessment (คู่มือการบริหารความเสี่ยงสาหรับผู้ตรวจสอบภายใน)
Data Analytics: A roadmap for expanding analytics capabilities Data Analytics: (เส้ นทางสู่การเพิ่มศักยภาพการ
คิดวิเคราะห์)
Current resources on risk management assurance and relevant topics (ทรั พ ยากรเพื่ อ การรั บ ประกัน การบริ ห าร
ความเสี่ยง)
โปรดทรำบว่าจะมีการเพิ่มสิ่งทีอ่ ้ างอิงใหม่เป็ นระยะ ๆ และสิ่งที่อ้างอิงที่ล้าสมัยจะถูกลบออกจากรายการอ้ างอิง

ช่ วงรอยต่ อของกำรเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้สมัคร CRMA
ฉั น ได้ สมั ค รหรื อ จะสมั ค รโปรแกรม CRMA ก่ อน
มีนำคม 2564 ฉันมีวุฒิบัตร CIA ที่ใช้ งำนอยู่และ ฉันมี
ประสบกำรณ์ ตำมข้ อกำหนดของCRMA ใหม่ ฉั น จะ
ได้ รับผลกระทบอย่ ำงไร

- โปรแกรม CRMA ของคุ ณ หมดอำยุ ก่ อนวั น หมดอำยุ
โปรแกรม CRMA ปั จจุบันหรือก่ อน 31 ธันวำคม 2565
- ก่ อน มีนำคม 2564 คุณสำมำรถขอรั บวุฒิบัตร CRMA ของ
คุณได้ โดยผ่ ำนกำรสอบ CRMA แบบปั จจุบัน
- ตั ง้ แต่ มี น ำคม 2564 คุ ณ ต้ อ งผ่ ำ นกำรสอบ CRMA แบบ
ใหม่ เพื่อรับวุฒิบัตร CRMA
ฉั น ได้ สมั ค รหรื อ จะสมั ค รโปรแกรม CRMA ก่ อน - โปรแกรม CRMA ของคุ ณ หมดอำยุ ก่ อนวั น หมดอำยุ
มีนำคม 2564 ฉันมีวุฒิบัตร CIA ที่ใช้ งำนอยู่ แต่ ฉันไม่ โปรแกรม CRMA ปั จจุบันหรือ 31 ธันวำคม 2565
ผ่ ำนประสบกำรณ์ กำรท ำงำนตำมข้ อ ก ำหนดของ - ก่ อน มีนำคม 2564 คุณสำมำรถขอรั บวุฒิบัตร CRMA ของ
CRMA ใหม่ ฉันได้ รับผลกระทบอย่ ำงไร
คุณโดยผ่ ำนกำรสอบ CRMA ปั จจุบันและต้ องมีประสบกำรณ์
กำรตรวจสอบภำยในที่เกี่ยวข้ อง 2 ปี
- ตัง้ แต่ มีนำคม 2564 คุณต้ องผ่ ำนกำรสอบ CRMA ใหม่ ตำม
ข้ อกำหนดและทำงำนครบตำมข้ อกำหนดประสบกำรณ์ กำร
ทำงำน CRMA ใหม่ เพื่อรับวุฒิบัตร CRMA
ฉั น ได้ สมั ค รหรื อ จะสมั ค รโปรแกรม CRMA ก่ อน - โปรแกรม CRMA ของคุ ณ หมดอำยุ ก่ อนวั น หมดอำยุ
มี น ำคม 2564 แต่ ฉั น ไม่ ไ ด้ วุ ฒิ บั ต ร CIA ที่ ใ ช้ ง ำนอยู่ โปรแกรม CRMA ปั จจุบันหรือ 31 ธันวำคม 2565
ฉันได้ รับผลกระทบอย่ ำงไร
- ก่ อน มีนำคม 2564 คุณสำมำรถขอรั บวุฒิบัตร CRMA ของ
คุ ณ ได้ โ ดยผ่ ำ นกำรสอบ CIA ตอนที่ 1 และผ่ ำ นกำรสอบ
CRMA ปั จจุบันและมีประสบกำรณ์ กำรตรวจสอบภำยในที่
เกี่ยวข้ อง 2 ปี
- เริ่ มตัง้ แต่ มีนำคม 2564 คุณต้ องได้ รับ วุ ฒิบัตร CIA ก่ อน
(และยังคงใช้ งำนได้ โดยกำรรำยงำน CPE เป็ นประจำทุกปี )
จำกนัน้ สมัครสอบใหม่ (โดยไม่ เสียค่ ำสมัครสอบใหม่ ) คุณ
ต้ อ งสอบผ่ ำน CRMA แบบใหม่ และมี ป ระสบกำรณ์ ตำม
ข้ อกำหนด CRMA ใหม่ เพื่อรับวุฒบิ ัตร CRMA ของคุณ
ฉั น จะสมั ค รเข้ ำร่ วมโปรแกรม CRMA หลั ง จำก - หน้ ำ ต่ ำ งโปรแกรม CRMA ของคุ ณ หมดอำยุ ภ ำยใน 2 ปี
มีนำคม 2564 และฉันมีวุฒิบัตร CIA ที่ใช้ งำนอยู่ ฉัน หลังจำกใบสมัคร CRMA ของคุณได้ รับกำรอนุมัติ
ได้ รับผลกระทบอย่ ำงไร
- คุ ณ สำมำรถรั บ วุ ฒิ บั ต ร CRMA ของคุ ณ โดยสอบ CRMA
ใหม่ ผ่ ำ น และมี ป ระสบกำรณ์ กำรท ำงำนตำมข้ อ ก ำหนด
CRMA ใหม่
ฉั น จะสมั ค รเข้ ำร่ วมโปรแกรม CRMA หลั ง จำก - น่ ำเสียดำยที่คุณจะไม่ มีสิทธิ์สมัครสอบ CRMA ใหม่ ตัง้ แต่
มีนำคม 2564 แต่ ฉันไม่ มีวุฒิบัตร CIA ที่ใช้ งำนอยู่ ฉัน มีนำคม 2564 ผู้สมัครจะต้ องมี CIA ที่ใช้ งำนอยู่จึงจะมีสิทธิ์
ได้ รับผลกระทบอย่ ำงไร
สมัครสอบ CRMA ใหม่
อ้ างอิง : https://global.theiia.org/certification/crma-certification/Pages/CRMA-Exam-Why-and-How-its-Changing.aspx

