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คู่มือการสมัคร Lifelong Education 
และลงทะเบียนเร �ยนหลักสูตร

 
 

(สําหรับนักศึกษา)



 เลือก                เพื�อลงทะเบียนว �ทยาลัยการศึกษาตลอดชีว �ต 
 สมัครสมาชิกผ่าน Google (G-mail เท่านั�น!) 

ลงทะเบียนเพื�อสมัครสมาชิก
1.
2.

ว �ทยาลัยการศึกษาตลอดชีว �ต Link ; www.lifelong.cmu.ac.th 
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คู่มือการสมัคร Lifelong Education และลงทะเบียนเร �ยนหลักสูตร



3. หากเข้าสู่ระบบผ่าน gmail แล้ว จะมีเคร ��องหมาย               ปรากฎ
4. กรอกข้อมูล ชื�อ-นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) ให้ครบถ้วนและถูกต้อง

5. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

กรอกช่ือ นามสกุล

Name    Surname   
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- สําหรับนักศึกษา - 

example@gmail.com  



6. อ่านและศึกษาเอกสารแสดงความยินยอม ; พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
7. เลือก " ให้ความยินยอมตามวัตถุประสงค์ข้างต้น "
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- สําหรับนักศึกษา - 



8. ยืนยันรหัส OTP (ว �ธีใดว �ธีหนึ�ง)

example@gmail.com   

หมายเหตุ ; ผ่านอีเมล์

หมายเหตุ ; หมายเลขโทรศัพท์

09xxxxxxxx
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- สําหรับนักศึกษา - 



ชื�อหร �อนามสกุล (ภาษาอังกฤษ) จะต้องไม่มีอยู่ในรหัสผ่าน
รหัสต้องประกอบด้วย ตัวอักษรทั�งพิมพ์เล็ก (a-z) พิมพ์ใหญ่ (A-Z)
รหัสต้องประกอบด้วย ตัวเลข (0-9)
รหัสควรมีเคร ��องหมายผสมกัน

9. ตั�งค่ารหัสผ่าน ตามเงื�อนไข ดังนี� (ต้องเป�นสีเขียวทุกข้อ)
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- สําหรับนักศึกษา - 



example.med@lifelong.cmu.ac.th  

669123456
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ทําการ บันทึก บัตรประจําตัวผู้เร �ยน ประกอบด้วย Learner ID 

เพื�อใช้ในการเข้าสู่ระบบผู้เร �ยน Lifelong ต่อไป

10. ลงทะเบียนสําเร็จ

  และ Username (example@lifelong.cmu.ac.th) 

- สําหรับนักศึกษา - 



หากสมัครสมาชิกโดยใช้ gmail สามารถเลือก "Sign in with Google" ได้
หร �อ เข้าสู่ระบบด้วย Username (example@lifelong.cmu.ac.th) 

11. เข้าสู่ระบบ Lifelong Education

หร �อ
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- สําหรับนักศึกษา - 



12. ค้นหาหลักสูตรที�ต้องการสมัครเร �ยน
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13. เลือก                              เพื�อดูรายละเอียดการสมัครเข้าเร �ยน

14. เลือก "ลงทะเบียนหลักสูตร"

- สําหรับนักศึกษา - 
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15. กรอกเลขประจําตัวประชาชน และวฒิุการศึกษาสูงสุด 

- สําหรับนักศึกษา - 

หมายเหตุ ; เงื�อนไขของแต่ละหลักสูตรอบรมฯ

16. จะปรากฎข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรที�สมัคร เพื�อยืนยันการสมัคร 



053 935264 - 65Post Grad Med CMU

17. ตรวจสอบข้อมูล และอัพโหลดสําเนาปร �ญญาบัตร (ไฟล์ PDF)

18. เป�นอันเสร็จสิ�นกระบวนการสมัคร

- สําหรับนักศึกษา - 

หมายเหตุ ; เอกสารที�ใช้แนบขึ�นอยู่กับเงื�อนไขของแต่ละหลักสูตรอบรมฯ
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19. เลือก " ชําระค่าสมัครหลักสูตร "

20. กรอกข้อมูลสําหรับออกใบเสร็จรับเงิน

- สําหรับนักศึกษา - 
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ว �ธีที� 1 สแกน QR Code เพื�อชําระเงิน
ว �ธีที� 2 Credit Cards

21. ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
  ว �ธีการชําระเงิน 

- สําหรับนักศึกษา - 

22. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
สามารถ Login เข้าสู่ระบบของโครงการจัดตั�งว �ทยาลัยการศึกษาตลอดชีว �ต
เลือกข้อมูลชื�อของท่านที�มุมขวาบนของเว็บไซต์ และดําเนินการเลือกหัวข้อ “การ
ชําระเงิน” หลังจากนั�น คลิก “ประวัติการชําระเงิน”



ติดต่อเรา
หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาว �ทยาลัยเชียงใหม่

ชั�น 4 ห้อง 407 อาคารเร �ยนรวม
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศร �ภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 0-5393-5264-5
Email: postgradmed@cmu.ac.th

Facebook: https://www.facebook.com/postgradmedcmu
Instagram: https://www.instagram.com/postgradmedcmu/


