คุณสมบัติของผู้อาํ นวยการสอน และผู้เรียน
หลักสู ตร INTERNATIONNAL SCHOOL OF MINISTRY ( ISOM )
คุณสมบัติของผู้อาํ นวยการสอน
1. เป็ นศิษยาภิบาลหรื อผูน้ าํ คริ สตจักร ที่จบการศึกษาจากสถาบันพระคริ สตธรรมแล้ว
2. มีความมุ่งมัน่ ที่จะอบรมให้สมาชิก หรื อผูเ้ รี ยน ได้รับความรู ้ในด้านพระวจนะของพระเจ้า
3. สามารถจัดสรรเวลาสําหรับการเรี ยนการสอนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 – 4 ชัว่ โมง
4. สามารถจัดเวลาสําหรับเตรี ยมการสอน โดยดูแผ่น CD และคู่มือก่อนการเรี ยนการสอนทุกครั้ง
5. สามารถรวบรวมผูเ้ รี ยนได้อย่างน้อย 5 คนในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อให้การเรี ยนการสอนประกอบด้วยการ
สนทนา แลกเปลี่ยน และหนุนใจซึ่งกันและกัน
6. กําหนดเวลาการเรี ยนการสอนร่ วมกับผูเ้ รี ยน เพือ่ ให้สะดวกและเหมาะสมกับทั้งผูเ้ รี ยน และผูส้ อน
7. สามารถจัดเตรี ยมอุปกรณ์การเรี ยน การสอนได้เช่น เครื่ องเล่นแผ่น CD และโทรทัศน์
8. ไม่ละเมิดลิขสิ ทธ์สื่อการสอน โดยการถ่ายสําเนาแผ่น CD หรื อคู่มือการเรี ยนไว้เป็ นสมบัติส่วนตัว หรื อแจกจ่ายให้
ผูอ้ ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
คุณสมบัตขิ องผู้เรียน
1. เป็ นคริ สเตียนที่ได้รับบัพติศมาแล้ว
2. ไม่จาํ กัดวุฒิการศึกษา
3. มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเรี ยนรู ้พระวจนะของพระเจ้า เพื่อที่จะรู ้จกั นํ้าพระทัยของพระองค์ในการดําเนินชีวติ
4. ตั้งใจที่จะมาเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอตรงเวลา ตามวันเวลาที่ผสู ้ อนกําหนดไว้
5. มีความต้องการที่จะฟื้ นฟูจิตวิญญาณ และความเชื่อให้มากขึ้นตามหลักพระวจนะของพระเจ้า
6. มีความปรารถนาอยากจะเรี ยนรู ้ และรับประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการรับใช้พระเจ้า
7. สามารถชําระค่าธรรมเนียมการเรี ยนตามที่ ISOM กําหนดไว้
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ใบสมัครเพือ่ ขอจัดตั้งโรงเรียนพระคัมภีร์
ติดรู ป
หลักสู ตร INTERNATIONNAL SCHOOL OF MINISTRY ( ISOM )
( สํ าหรับคริสตจักร / ศิษยาภิบาล / ผู้นําคริสตจักร )
วันที่..........................................................................
รายละเอียดข้ อมูลของคริสตจักร
1. ชื่อคริ สตจักร...........................................................................NAME.................................................................................
ที่อยู่ เลขที่....................หมู่..........................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.....................................................
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณี ย.์ .............................................โทรศัพท์............................................แฟกซ์...................................................
2. สังกัดคณะ/องค์กร...............................................................................................................................................................
3. จํานวนสมาชิก.....................................................................................................................................................................
4. ช่วงเวลาของการนมัสการในวันอาทิตย์...............................................................................................................................
5. ชื่อคริ สตจักรที่อยูใ่ กล้เคียง ( รัศมีไม่เกิน 10 กม. )..............................................................................................................
6. คริ สตจักรของท่านก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ ................................................................................................................................
รายละเอียดข้ อมูลของศิษยาภิบาล / ผู้นําคริสตจักร
1. ชื่อศิษยาภิบาล/ผูน้ าํ คริ สตจักร...................................................................NAME...............................................................
ที่อยู่ เลขที่....................หมู่..........................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.....................................................
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณี ย.์ .............................................โทรศัพท์............................................แฟกซ์...................................................
มือถือ...................................................................E-mail.....................................................................................................
สําเร็ จการศึกษาจากพระคริ สตธรรม.....................................................................................ปี ค.ศ.....................................
วุฒิการศึกษา........................................................................................................................................................................
2. ชื่อผูน้ าํ คริ สตจักรที่ได้รับมอบหมายให้อาํ นวยการสอน......................................................................................................
โทรศัพท์............................................มือถือ...................................................................E-mail..........................................
สําเร็ จการศึกษาจากพระคริ สตธรรม.....................................................................................ปี ค.ศ.....................................
วุฒิการศึกษา........................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ สื่ อการสอน โดยการถ่ายสําเนาแผ่น VCD หรื อคู่มือการเรี ยนไว้เป็ น
สมบัติส่วนตัว หรื อจําหน่ายแจกจ่ายให้แก่ผอู ้ ่ืน และรวมไปถึงการอนุญาตให้ผอู้ ่ืน ถ่ายสําเนาสื่ อการสอนเหล่านี้
ลงชื่อ .............................................................
(..........................................................)
ศิษยาภิบาล/ผูน้ าํ คริ สตจักร
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ใบสมัครเรียนพระคัมภีร์
หลักสู ตร INTERNATIONNAL SCHOOL OF MINISTRY ( ISOM )
วันที่..........................................................................

ติดรู ป

ข้ อมูลของผู้สมัคร
ชื่อ / สกุล........................................................................................... NAME………………………………………………..
อายุ..................ปี วัน / เดือน / ปี เกิด..............................เพศ..................อาชีพ..........................การศึกษา................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน ทีส่ ามารถติดต่ อได้
ที่อยู่ เลขที่....................หมู่..........................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.........................................................
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด......................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ................ ......โทรศัพท์......................................มือถือ............................... E-mail........................................
ประวัติส่วนตัว

รับเชื่อมาแล้ว.............ปี รับบัพติศมาแล้ว...............ปี
 โสด
 สมรส
ปัจจุบนั เป็ นสมาชิกคริ สตจักร..........................................................................สัง กัด..............................................................
ตําแหน่งหน้าที่ในคริ สตจักร....................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ของคริสตจักร
ที่อยู่ เลขที่....................หมู่..........................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.........................................................
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด......................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ................ ......โทรศัพท์......................................มือถือ............................... E-mail........................................
ท่านมีนิมิต / เป้าหมายในการเรียนครั้งนีอ้ ย่ างไร ?
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ...........................................................ผูส้ มัคร
(.................................................................)
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