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Road map to MCSE 
(Update 2017) 

  

 หา่งหายจากการสอบ Microsoft Certified ไปนาน เราลองมาอัพเดทกันหน่อยว่า ตอนนีไ้ปถงึไหนกันแลว้ 

ใครทียั่งไม่เคยสอบ หรือคดิทีก่ าลังจะสอบ Certified ดา้น Windows Platform ลองมาดูเป็นแนวทางนะครับว่า เรา

จะตอ้งอ่านหรือเรียนวชิาไหนกันบา้ง จงึจะได ้ Cert. มาครอบครอง 

 ก่อนอ ืน่ตอ้งขอเกริ่นก่อนว่า Microsoft Certified ถอืเป็นใบรับรองคุณสมบัตดิา้นความรูค้วามสามารถในการ

บริหารจัดการดา้น Software อย่างหนึง่ ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏบัิตกิาร (Operating System) หรือโปรแกรมส าเร็จรูป 

(Application) ต่างๆ ย ้านะครับว่ามันเป็นเพยีงแค่ใบรับรอง แต่ไม่ไดก้ารันตว่ีา เม ือ่ท างานจริงแลว้ เราจะท าไดอ้ย่างใน

ขอ้สอบหรือเปล่า เพราะในการท างานนัน้จ าเป็นจะตอ้งมกีารวิเคราะหถ์งึสาเหตุทีน่อกเหนอืจากขอ้สอบดว้ย ดังนัน้

ช่ัวโมงการท างานจงึเป็นส ิ่งส าคัญยิ่งกว่าการสอบ Cert. ซะอกี 

 เอาล่ะ เรามารูจั้กกันว่า Microsoft Certified ในปัจจุบันตอนนี ้ (ทีก่ าลังเขยีนนีแ่หล่ะ) มใีบรับรองก ีส่าย 

 

 จากภาพ Streamlined Certification Paths นัน้ ใหเ้รามองตามแถบสนีะครับ จะเหน็ว่ามดีว้ยกันอยู่ 6 สาย คอื 

Mobility, Cloud Platform & Infrastructure, Productivity, Data Management & Analytics, App Builder และ 

Business Applications ซึง่ถา้ลองไปสบืคน้ดูจะยังพบว่า มแีค่ 5 สายตามภาพกราฟฟิคทีถู่กปล่อยออกมา และ 

Business Applications เป็นสายใหม่เพิง่ถูกเพิม่เขา้ไป (ซึง่ภาพนีห้าไดน้อ้ยมาก และตน้ฉบับจาก Microsoft ก็โหลด

ไม่ไดด้ว้ย ช่วยแกท้เีถอะ) 

 เม ือ่เรามองสายแลว้ว่าเราอยากจะไปสายใด เราก็จะตอ้งไปดูอกีทว่ีา สายนัน้จะตอ้งท าการสอบวชิาอะไรบา้ง 

ตอ้งสอบใหค้รบตามเงือ่นไข เราจงึจะไดใ้บรับรองประเภทนัน้มา และยิ่งถา้สอบลกึเขา้ไปอกี ก็จะเป็นการยกระดับของ

ใบรับรองนัน้ใหสู้งข ึน้ โดยระดับของใบรับรองนัน้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังน ี ้
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 ระดับ Entry Level คอืระดับล่างสุด เป็นระดับทีผู่ส้อบอาจจะยังไม่มคีวามรูอ้ะไรเลย หรือมคีวามรูต้ดิตัวมาบา้ง

ในสายนัน้ๆ โดยในแต่ละสาย ก็จะมวีชิาในระดับ Entry Level เป็นของตัวเอง ซึง่ระดับน ีไ้ม่ไดบั้งคับว่าจะตอ้งสอบวชิา

ใดๆ ก่อน ถงึจะไปในระดับถัดไปได ้ เพยีงแต่เป็นการบ่งบอกว่า ถา้จะสอบอะไรทีสู่งกว่าน ีใ้นสาย ควรทีจ่ะตอ้งมคีวามรู ้

ในวชิาทีเ่ก ีย่วขอ้งดว้ย ก็เท่านัน้เอง ซ ึง่ถา้หากเราสนใจทีจ่ะสอบวชิาใดๆ ในระดับน ีเ้พยีงแค่ 1 วชิา เราก็จะไดใ้บรับรอง

พืน้ฐานมาแลว้ เรียกว่า Microsoft Technology Associate (MTA) 

ระดับ Associate Level เป็นใบรับรองระดับกลาง ซึง่ในระดับน ีผู้ส้อบจะตอ้งมคีวามรูใ้นการบริหารจัดการและ

แกไ้ขปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิข ึน้ไดพ้อสมควร และในรายวชิาทีส่อบนัน้บางประเภทมมีากกว่า 1 วชิา หากสอบไม่ครบก็จะยัง

ไม่ไดใ้บรับรองในระดับนี ้ไม่จ าเป็นว่าตอ้งสอบครั้งเดยีว วันเดยีวใหผ่้านหมดทุกวชิาที่ก าหนด เราสามารถสอบเก็บวชิา

ไปไดเ้รื่อยๆ จนครบก็ได ้แต่อย่าทิง้ระยะเวลาไวน้านเป็นปีๆ เด ีย๋วมันจะบูด...ไม่ใช่ครับ คอืเด ีย๋วมันจะหมดอายุแลว้ถา้ม ี

การ Retry Certified ออกมา จะกลายเป็นว่าสอบเกอ้ไป ไม่ไดอ้ะไรเลย ซึง่ถา้หากเราสอบเก็บไดค้รบตามรายวชิาที่

ก าหนดแลว้ เราก็จะไดใ้บรับรองทีเ่รียกว่า Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) มาครอบครอง 

 ระดับ Expert Level เป็นใบรับรองระดับสูงสุดในสายนัน้ๆ ถงึขัน้สถาปนาผูท้ีส่อบไดว่้า “เทพ” ข ึน้มาเลย โดย

ใบรับรองระดับน ี ้ผูท้ ีส่อบจ ามคีวามช านาญการมากๆ สามารถออกแบบระบบหรือพัฒนาโครงสรา้งใหเ้ป็นไปตามความ

ตอ้งการได ้ซ ึง่ผูท้ ีจ่ะสอบในระดับน ีไ้ดน้ัน้จะมเีงือ่นไขทีส่ าคัญคอื ตอ้งสอบผ่าน Associate Level มาแลว้ และมาตาม

เก็บรายวชิาในระดับ Expert Level ใหค้รบ เราจงึจะไดใ้บรับรองทีเ่รียกว่า Microsoft Certified Solutions Expert 

(MCSE) หรือถา้สอบในสายผูพั้ฒนาโปรแกรม เราก็จะได ้Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) หากเรา

ไม่สอบรายวชิาในระดับ Associate Level เลย แลว้อยู่ด ีๆ  กระโดดมาสอบในระดับ Expert Level เราจะไม่ได ้

MCSE/MCSD นะ แต่อาจจะไดเ้ป็น Certified แบบ Technology Specialist อะไรท านองนีแ้ทน หรืออาจจะไม่ไดอ้ะไร

เลย แลว้แต่รายวชิาทีส่อบอกีทนีงึ 

 ดังนัน้สรุปไดว่้า 

 MTA ไม่มเีงือ่นไข 

 MCSA สอบเก็บวชิาใหค้รบ 

 MCSE/MCSD สอบผ่าน MCSA มาแลว้ และสอบเก็บวชิาใหค้รบ 

             

 แต่ว่า นอกจาก Certified ทีก่ล่าวมาขา้งตน้แลว้ ยังม ีCertified อกีรูปแบบหนึง่ของ Microsoft นั่นคอื 

Microsoft Office Specialist (MOS) ซึง่เป็นใบรับรองผูม้คีวามรูเ้ก ีย่วกับชุดโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Office เช่น 

Word, Excel, Outlook หรือโปรแกรมอ ืน่ๆ ในชุด Microsoft Office ซ ึง่ Cert. ในสายนีจ้ะมดีว้ยกัน 3 ระดับ 

 Microsoft Office Specialist (MOS) ระดับเริ่มตน้ สอบวชิาใดก็ได ้ 1 ใน 5 วชิาทีก่ าหนด 

Microsoft Office Specialist (MOS) Expert ระดับกลาง สอบเก็บรายวชิาใหค้รบ 2 วชิา 

Microsoft Office Specialist (MOS) Master ระดับสูง สอบเก็บรายวชิาเพิม่จาก Expert ใหค้รบ และสอบวชิา

เลอืกเพิม่อกี 1 วชิา 

เด ีย๋ว MOS พักไวต้รงนีก้่อน กลับเขา้เน ือ้หา MCSE กัน แลว้จะพาไปดูตัวอย่างการดูรายวชิาทีต่อ้งสอบทีหลัง 



  
                                                                                                                     www.itsesa.com 

                                                                                                  facebook.com/itsesadotcom 
 

 มาต่อกันทีเ่รื่อง MCSE ส าหรับในตัวทีเ่ราจะสอบกัน เราจะยกตัวอย่างในสายงาน Windows Server ละกัน 

ดังนัน้เราจะเนน้กันทีส่ายสเีขยีวและสายสีฟ้า นั่นคอื Cloud Platform & Infrastructure และ Productivity 

 เราจะเริ่มตน้กันจากเวอร์ช่ันก่อนหนา้น ิดนงึ นั่นคอื ใครทีถ่อื MCSA: Windows Server 2012 อยู่ และตอ้งการ

อัพเกรดเป็น MCSA: Windows Server 2016 ใหส้อบเพยีงวชิาเดยีวนั่นคอื Exam 70-743 Upgrading Your Skills to 

MCSA: Windows Server 2016 (https://www.microsoft.com/en-us/learning/exam-70-743.aspx) อย่าลมืว่า 

หากตอ้งการได ้MCSE บนเวอร์ช่ัน 2016 ก็จะตอ้งผ่าน MCSA 2016 ไปก่อน ไม่สามารถกระโดดจาก 2012 มาได ้

ดังนัน้ก็ตอ้งสอบเพือ่อัพเกรดก่อนเลย จงึจะไป MCSE ต่อได ้

 ต่อมา ส าหรับใครทีเ่คยถอื MCSE เวอร์ช่ัน 2012 อยู่ และยังไม่หมดอายุ โดยหลังจากวันที ่ 26 กันยายน 2016 

เป็นตน้มา Cert. เราจะถูกเปลีย่นเป็น MCSE เวอร์ช่ัน 2016 ใหอ้ัตโนมัต ิ ดังน ี ้

Active Certification New Certification 

MCSE: Server Infrastructure MCSE: Cloud Platform and Infrastructure 

MCSE: Private Cloud MCSE: Cloud Platform and Infrastructure 

MCSE: Data Platform MCSE: Data Management and Analysis 

MCSE: Business Intelligence MCSE: Data Management and Analysis 
MCSE: Enterprise Devices and Apps MCSE: Mobility 

MCSE: SharePoint MCSE: Productivity 

MCSE: Communication MCSE: Productivity 

MCSE: Messaging MCSE: Productivity 
*แสดงเฉพาะรายการ MCSE เท่านัน้ 

โดยหลังจากถูกเปลีย่นแลว้ Cert. แบบเก่าก็จะหมดอายุลงใน 31 มนีาคม 2017 ทีผ่่านมา และ Cert. ตัวใหม่

ทีเ่ราถูกเปลีย่นหลังจาก 26 กันยายน 2016 นัน้ก็จะมสีถานะ Active ใหอ้ัตโนมัต ิซ ึง่พวกนีค้อืเหล่าคนทีไ่ดเ้คยสอบเก็บ

วชิาต่างๆ จนครบในระดับ MCSE ทัง้หมดแลว้ แค่นั่งอยู่เฉยๆ รอวันมันเปลีย่นชือ่ใหเ้ท่านัน้ ไม่ตอ้งท าอะไร 

ทนี ีต้อ้งเล่าก่อนว่า เสน้ทางการสอบของ 2012 และ 2016 นัน้จะเหมอืนกัน คอืเราตอ้งสอบมาจนได ้ MCSA 

ก่อน ต่อจากนัน้ หาเราเลอืกสอบวชิาเลอืกใดๆ ตามทีไ่ดก้ าหนด เราก็จะไดรั้บ MCSE ตัวอย่างเช่น ถา้เราสอบ MCSA: 

Windows Server 2012 ไดแ้ลว้ หากเราเลอืกสอบวชิา 70-331 และ 70-332 ซ ึง่เป็นวชิาเก ีย่วกับ SharePoint Server 

2013 เราก็จะแปลงร่างเป็น MCSE: SharePoint 

ทีย่กตัวอย่างมาก็เพราะว่า พวกนีถ้อืว่าเป็นกลุ่มทีส่อบเสร็จส ิน้ไปก่อนแลว้ แต่ถา้หากใครถอื MCSA: 

Windows Server 2012 แลว้ แต่มาสอบวชิาเลอืก MCSE หลังวันที ่ 1 มกราคม 2016 ก็จะได ้MCSE: Productivity 

แทนทันทเีลย ดังนัน้ หากใครสอบวชิาเลอืกก่อน 1 มกราคม 2016 ก็จะได ้MCSE: SharePoint และนั่งรอไปจน 26 

กันยายน 2016 ก็จะถูกเปลีย่นเป็น MCSE: Productivity 

 

 ตามภาพตัวอย่าง Transcript ของผมนัน้ จะเหน็ว่าบรรทัดล่าง สอบได ้MCSE: SharePoint มาก่อนวันที ่ 1 

มกราคม 2016 พอถงึวันที ่ 26 กันยายน 2016 จะถูกข ึน้ทะเบยีนใหม่เป็น MCSE: Productivity ใหเ้ลย โดยไม่ตอ้งสอบ

อะไรเพิม่เตมิทัง้นัน้ 

  

https://www.microsoft.com/en-us/learning/exam-70-743.aspx
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 ส าหรับผูท้ีม่ ี MCSE เวอร์ช่ันเก่า แต่อยู่ในสถานะ Inactive ตัง้แต่ 31 ธันวาคม 2016 มใีห ้2 ทางเลอืก คอื 

สอบใหม่หมดในเวอร์ช่ันใหม่เลย หรือ สอบเพือ่ต่ออายุเวอร์ช่ันเก่า คอืปกตแิลว้ MCSE จะมอีายุ 3 ปี แต่ถา้ไรส้ถานะ 

การสอบใดๆ เพิม่เตมิในระยะเวลา 12 เดอืน หรือ Product นัน้ Microsoft ประกาศไม่ใชง้านอกีต่อไปแลว้ เราจะถูก

บันทกึลงใน Transcript ว่าเป็น Inactive ดังนัน้หากไม่อยากถูกบันทกึว่า Inactive ก็จ าเป็นตอ้งสอบอยู่เรื่อยๆ เป็น

ระยะ ดังนัน้หากมสีถานะ Inactive ข ึน้มา แนะน าว่าสอบใหม่ในเวอร์ช่ันล่าสุดเลยดกีว่า จะไดไ้ม่ตอ้งไปเสยีเงนิต่ออายุ

ในเวอร์ช่ันเดมิ ซ ึง่เด ีย๋วไม่นานมันก็หมดอายุตามกันไปอยู่ด ี

 และส าหรับผูท้ียั่งไม่เคยสอบเลย หรือผูท้ีม่ ี MCSE ทีค่ดิจะสอบใหม่ทัง้หมดบนเวอร์ช่ัน 2016 ก็อ่านตรงนีเ้ลย 

โดยเรามาเริ่มดูกันในสายสเีขยีวกันก่อน 

 ในสาย Cloud Platform & Infrastructure ใหเ้รามองไปที ่ MCSA Windows Server 2016 เลย

 

 จะเหน็ว่า ก่อนทีเ่ราจะได ้ MCSA Windows Server 2016 นัน้ เราจะตอ้งผ่าน 3 วชิาก่อน โดยตัวเลขวชิาที่

เหน็คอื 70-740, 70-741 และ 70-742 โดยเลข 70 ทีข่ ึน้ตน้นัน้คอืรหสัการสอบจาก Microsoft แสดงว่าถา้เหน็ชุด

ขอ้สอบ 70 ก็รูไ้ดเ้ลยว่าเป็น Microsoft Exam แน่นอน เลขต่อมา 3 ตัวทา้ยคอืรหสัวชิา แต่ในรูปภาพดา้นบนจะไม่ใส่

เลข 70 ใหเ้หน็ ดังนัน้ไม่ตอ้งงงนะครับส าหรับมอืใหม่ 

 ดังนัน้หากเราสอบครบ 3 วชิาแลว้ เราก็จะได ้MCSA Windows Server 2016 มาครอบครอง ขัน้ต่อไปคอื เรา

จะตอ้งเลอืกสอบวชิาเลอืกอย่างนอ้ย 1 วชิาเพือ่รับ MCSE ต่อไป โดยไม่ว่าสายสเีขยีวน ีเ้ราจะเลอืกตัวเลอืกใด สุดทา้ย

เราก็จะได ้MCSE: Cloud Platform and Infrastructure เหมอืนกันทัง้นัน้ ดังนัน้เราก็เลอืกสอบไดเ้ลยจาก 10 วชิา

ดังกล่าว แต่ส าหรับรายวชิาเลอืก 413 และ 414 นัน้ หากเราสอบได ้ 2 ตัวน ีม้า เราจะได ้MCSE: Server 

Infrastructure พ่วงมาดว้ย แต่อย่างทีบ่อกไปขา้งตน้ว่า MCSE: Server Infrastructure มันหมดอายุไปเม ือ่ 31 

มนีาคม 2017 ดังนัน้ ก็ไม่มคีวามจ าเป็นตอ้งสอบ 2 ตัวก็ได ้
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 ลองมาดูในสาย Productivity กันบา้ง จริงๆ แลว้สายนีร้องรับทัง้เวอร์ช่ัน 2012 และ 2016 โดยหากเราสอบ

วชิา 410,411 และ 412 จนได ้MCSA Windows Server 2012 แลว้ ก็ใหเ้ราเลอืกสอบวชิาเลอืก 1 วชิา จาก 9 วชิา เรา

ก็จะได ้MCSE: Productivity ทันท ี (โดยวชิา 337 นัน้ปัจจุบันไดถู้กตัดออกไปแลว้ อัพเดทสักทเีถอะ) หรือส าหรับผูท้ี่

อัพเกรดจาก MCSA 2012 มา 2016 ก็สามารถเลอืกสอบในรายการนีไ้ดเ้ช่นเดยีวกัน ก็จะได ้MCSE: Productivity 

เหมอืนกันครับ 

 

 นีเ่ป็นเพยีงตัวอย่างการสอบ 2 สายเท่านัน้ สายอ ืน่ๆ ก็ท าแบบเดยีวกัน ลองมาดูตัวอย่างการดูบนหนา้เว็บไซต์

ของ Microsoft กันครับ โดยใหเ้ราไปที ่ https://www.microsoft.com/en-us/learning/certification-overview.aspx 

 ต่อมาก็เลอืกเลยว่าเราจะไปสายไหน เช่น Cloud 

 

  

  

https://www.microsoft.com/en-us/learning/certification-overview.aspx
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ขอ้มูลก็จะขึน้มาใหเ้ราเลอืกว่า เราอยากจะสอบระดับไหน เช่นเราเลอืก MCSE 

 

 เล ือ่นลงมาดา้นล่างก็จะมขีอ้มูลบอกว่า เราตอ้งท าอะไรบา้ง เช่น Step 1 บอกเราว่า ก่อนทีเ่ราจะสอบ MCSE 

นัน้ เราจะตอ้งไดรั้บ MCSA Windows Server 2012 หรือ 2016 หรืออ ืน่ๆ มาก่อน และต่อมาใน Step 2 ก็บอกว่า ขอ

เพยีงแค่ผ่าน 1 วชิาเท่านัน้ เราก็จะไดรั้บ MCSE Cloud Platform and Infrastructure ใน Step 3 ครับ ซึง่ถา้อยาก

ทราบว่าตอ้งผ่านวชิาอะไรนัน้ ก็ใหก้ดไปที ่ Explore this certification ดูเอาเอง 
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เม ือ่เขา้มาแลว้ใหเ้ล ือ่นลงมานิดหน่อย แลว้ขยายในส่วนของ Step 2 ออกมาดู ก็จะพบกับรายชือ่วชิา พรอ้ม

รหสัคอร์สเรียนทีแ่นะน าใหเ้รียน (หรือไม่ตอ้งเรียนก็ได)้ 

 

 เราสนใจวชิาไหนก็ใหเ้ลอืกเอา 1 วชิา สอบผ่านก็ไดรั้บ MCSE ไปครองสมใจ แต่ในหนา้น ีจ้ะม ี Step 4 ดว้ย 

คอืเชญิชวนเราสอบเพือ่ต่อยอดไปเรื่อยๆ สมมตว่ิา เราอยากได ้MCSE: Productivity เพิม่ เราก็กดไปที ่ Explore this 

certification 
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 ก็ใหเ้ล ือ่นลงมาเหมอืนเดมิ ดูที ่Step 2 ก็จะเหน็รายชือ่วชิาเช่นเดมิ ในเม ือ่เราสอบผ่าน MCSA ตามเงือ่นไข

มาแลว้ ต่อมาก็ใหเ้ลอืกสอบเพยีง 1 วชิาจากรายการนี ้ ก็จะได ้MCSE: Productivity เพิม่มาอกี 1 ใบ โดยใน Product 

น ีก้็แลว้แต่เราจะสนใจสอบเก ีย่วกับอะไร มทัีง้ Exchange Server, SharePoint Server, Skype for Business 2015 

เลอืกตามความถนัดก็แลว้กัน 

 

 ซึง่เราสามารถใชว้ธินี ีใ้นการคน้หารหสัวิชาทีจ่ะสอบไดทั้้งหมดในสายอ ืน่ๆ รวมถงึของ MOS ดว้ยนะครับ โดย

ในส่วนของ MOS จะค่อนขา้งง่าย เพยีงแค่สอบเก็บวชิาใหค้รบ เราก็ไต่ระดับอัพเลเวลจาก MOS ไป MOS: Master ได ้

ไม่ยาก ลองไปดูกันเอง https://www.microsoft.com/en-us/learning/certification-overview-mos.aspx 

 ส าหรับใครยังไม่เคยสอบ ก็ตดิต่อกับศูนย์สอบในประเทศไทยไดเ้ลย ใหเ้คา้จัดแจงเรื่องวัน เวลา และรหสัวชิา

ทีจ่ะสอบให ้ ราคาก็หลักพันนดิๆ อยู่ ถงึเวลาสอบก็เตรียมบัตรประชาชนไป ควรไปก่อนเน ิน่ๆ เพราะถา้ไปชา้เราจะมเีวลา

ท าไดน้อ้ย เวลาสอบไม่รอเรานะครับ ผ่านแลว้ผ่านเลย ไปถงึศูนย์สอบก็ตรวจเอกสาร เซ็นตช์ ือ่ ลว้งกระเป๋าบน กระเป๋า

ล่าง มอืคล ารอบเอว รูดถงึขอ้เทา้ รูดขึน้มาล าตัวอกีท ี ไม่มนีะครับทีว่่ามาเม ือ่ก ี ้ (แลว้จะพูดท าไม) ใหฝ้ากสัมภาระไวถ้า้

ศูนย์สอบนัน้มลี็อคเกอร์ เขา้ไปแต่ตัวเปล่า กับปากกาและกระดาษทีเ่คา้ไดเ้ตรียมไวใ้ห ้ ซ ึง่ปกตแิทบไม่ไดใ้ช ้ ขอ้สอบม ี

ทัง้แบบ 1 ตัวเลอืก, หลายตัวเลอืก, ลาก วาง, จับคู่ และทีส่ าคัญคอื เป็นภาษาอังกฤษทัง้หมด 

สอบไม่ผ่านก็คอืตอ้งมาสอบใหม่ แต่บางเวลาจะมโีปรโมช่ันใหส้อบซ่อมไดอ้กี 1 ครั้งเพือ่แกต้ัว แต่ไม่ผ่านอกี

ก็กลับไปอ่านเยอะๆ จ านวนขอ้สอบเป็นแบบสุ่มราวๆ 40-60 ขอ้ แต่ละขอ้คะแนนไม่เท่ากัน คะแนนทีต่อ้งท าใหผ่้านคอื 

700 ข ึน้ไป เต็มที ่1,000 คะแนน ดังนัน้บางขอ้จะมคีะแนนสูง ต ่า ไม่เท่ากัน สอบจบรูผ้ลบัดเดีย๋วนัน้เลย ถา้สอบผ่าน

เคา้ก็จะพมิพเ์อกสารมาใหเ้ราใส่ซอง กลับบา้น 

โดยการสอบเราจะถูกบันทกึลงใน Transcript สามารถดูไดท้ี ่https://www.microsoft.com/en-

us/learning/dashboard.aspx ซ ึง่จะตอ้ง Login ดว้ย Microsoft Account เช่น Hotmail เพือ่เขา้ไปลงทะเบยีน MCID 

และในนัน้ก็จะเป็นประวัตขิองเราทัง้หมดในการสอบ แต่ปัจจุบันนัน้ การสอบและไดรั้บ Certified ทีเ่ป็นใบกระดาษจริงๆ 

ทีจ่ะถูกส่งมายังบา้น ขา้มน ้าขา้มทะเลมาแบบฟรีไม่มแีลว้ มใีหดู้เป็นแบบ Online แทน ขอใหโ้ชคดทุีกคนครับ 

ภาพทัง้หมดจาก Microsoft 
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