TRIMESTER ONE:
Foundations of the Faith

่
รากฐานแห่งความเชือ

Supernatural Living

ชีวต
ิ ทีเ่ หนือธรรมชาติและการหายโรค

New Testament Survey

สํารวจพันธสัญญาใหม่

Praise and Worship

การสรรเสริญและนมัสการ

TRIMESTER TWO:
Power of Prayer

ฤทธิเ์ ดชแห่งการอธิฐาน

Ministry of Helps

พันธกิจแห่งการอุปการะ

Old Testament Survey

สํารวจพันธสัญญาเดิม

Essence of the Gospel

แก่นของพระกิตติคณ
ุ

Jesus Our Healer Today

พระเยซูพระผู ้รักษาของเราวันนี้

TRIMESTER THREE:
Introduction

การระดมคนเพือ
่ ทวีคณ
ู

Church-Based Training

การฝึ กอบรมในคริสตจักร

Cell Growth & Principle of 12

กลุ่มเซลล์

Power Evangelism

การประกาศด ้วยฤทธิเ์ ดช

Leader's Integrity

ความสัตย์สจ
ุ ริตของผู ้นํ า

Leadership Vision

นิมต
ิ ของผู ้นํ า

Church Planting

การปลูกคริสตจักร

Being Led by the Spirit

พระวิญญาณทรงนํ า

TRIMESTER FOUR:
Wilderness Mentalities

ความคิดแบบอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดาร

Developing Leaders

การสร ้างผู ้นํ า

Reconciliation

การคืนดี

Spiritual Warfare

สงครามฝ่ ายวิญญาณ

Missions and the Harvest

พันธกิจและการเก็บเกีย
่ ว

TRIMESTER FIVE:
Christ Connection

่ มโยงกับพระคริสต์
การเชือ

Living to Give

อยูเ่ พือ
่ ให ้

Supernatural Faith

่ ทีเ่ หนือธรรมชาติ
ความเชือ

Ministry to Children

พันธกิจสําหรับเด็ก

Biblical Eldership

การเป็ นผู ้ปกครองตามหลักพระคัมภีร ์

Discipleship

การสร ้างสาวก

ระเบียบการและขัน้ ตอนการดําเนินการลงทะเบียนเรียนกับ ISOM/CKM Schools
1.) ชันเรี
้ ยนทุกชันจะต้
้ องมีศษิ ยาภิบาลซึง่ มีคณ
ุ วุฒจิ ากพระคริ สตธรรม เป็ นผู้ประสานงานด้ าน VCD หรื อเป็ น
อาจารย์สอนทบทวน
2.) แบบฟอร์ มใบสมัครสําหรับคริ สตจักรและนักศึกษาจะต้ องส่งพร้ อมกับค่าลงทะเบียนเรี ยนก่อนที่ VCD จะถูก
ส่งไปให้ นกั ศึกษา ค่าลงทะเบียนเรี ยนอาจส่งโดยวิธีการโอนเข้ าบัญชีธนาคารของเราก็ได้
3.) ชันเรี
้ ยนนันสามารถจั
้
ดให้ มีการเรี ยนการสอน ตามเวลาสะดวกของศิษยาภิบาลหรื อผู้ประสานงาน
4.) ชันเรี
้ ยนพระคัมภีร์นี ้ให้ ถือปฏิบตั เิ ทียบเท่ากับการศึกษาพระคัมภีร์ในชันเรี
้ ยนปกติ แต่วตั ถุประสงค์การเรี ยน
ที่มี:
ก. ศูนย์สาํ หรับการฝึ กอบรมคุณภาพสูงในการฝึ กอบรมผู้รับใช้ พระเจ้ าเพือ่ พันธกิจของพระองค์
ข. ศูนย์สาํ หรับการฝึ กอบรมคุณภาพสูงเพือ่ การสร้ างคริ สตจักร
ทังนี
้ ้เพือ่ การฝึ กอบรมคริ สเตียนทุกคนเท่าทีจ่ ะเป็ นได้ เพือ่ การฟื น้ ฟูครัง้ ใหญ่ทจ่ี ะมาถึงประเทศไทยในปี 2016
ตามการพยากรณ์ของ ซินดี ้ จาขอบ
5.) ชันเรี
้ ยนจะต้ องมีชว่ งเวลาแห่งการสรรเสริ ญและนมัสการ ก่อนทีจ่ ะมีการศึกษาในชันเรี
้ ยน และเริ่ มชันเรี
้ ยน
ด้ วยการอธิษฐานทุกครัง้ ที่มีการศึกษาบทเรี ยน
6.) ในช่วงสุดท้ ายของบทเรี ยน ศิษยาภิบาล/หรื อผู้ประสานงาน ควรจัดให้ มกี ารอภิปราย ถ้ าหากปฏิบตั เิ ช่นนี ้ได้
ก็จะดียง่ิ นัก เช่น การอธิษฐานวางมือเผือ่ คนเจ็บป่ วย นักศึกษาควรได้ รับการหนุนใจให้ ลงมือปฏิบตั ใิ นสิง่ ที่
ได้ ศกึ ษาจากบทเรี ยนแล้ วนัน้
7.) การบ้ านจะต้ องมีการทําให้ เสร็ จในรูปแบบการเขียนในแต่ละบทเรี ยน เนือ่ งจากข้ อสอบก็จะออกเป็ นรูปแบบ
ข้ อสอบในการตอบเป็ นรูปแบบการเขียนด้ วยเช่นกัน การบ้ านในรูปแบบการเขียนนันจะถู
้ กนํามา
ประกอบด้ วยกันกับคําตอบของข้ อสอบแบบข้ อเขียน การอ้ างอิงเช่นนี ้จะไม่ได้ รับอนุญาตให้ กระทําใน
ระหว่างสอบ
8.) มีการสอบ 2 แบบ ในแต่ละสามภาคเรี ยน และโรงเรี ยนจะต้ องแจ้ งไปยังศูนย์อบรมอย่างน้ อย 2 สัปดาห์ลว่ ง
หน้ าก่อนทีจ่ ะมีการสอบเกิดขึ ้น การเก็บข้ อสอบด้ วยตนเอง และการปิ ดผนึกข้ อสอบนันจะต้
้ องปิ ดผนึกซอง
ข้ อสอบจนกว่าจะถึงเวลาสอบ
9.) ศูนย์ ISOM/CKM centre ( PDSM) จะเป็ นผู้ตรวจข้ อสอบ และส่งผลคะแนนการสอบกลับไปยังศิษยาภิ
บาล/ผู้ประสานงาน
10.) กระดาษคําตอบข้ อสอบและงานซึง่ เป็ นการบ้ านระหว่างการศึกษาบทเรี ยนจะต้ องถูกส่งไปยังศูนย์ใหญ่
พร้ อมกับข้ อสอบ
11.) การร้ องขอบทเรี ยนพร้ อม VCD ชุดใหม่ สําหรับสามภาคเรี ยนต่อไปนัน้ ควรมีการส่งคําร้ องล่วงหน้ า 2
สัปดาห์เป็ นการล่วงหน้ า และข้ อกําหนดก็คอื VCD ของภาคเรี ยนที่แล้ วจะต้ องถูกส่งกลับ และการบ้ านของ
บทเรี ยนนันๆก็
้ ต้องมีการรวบรวมส่งไปพร้ อมกัน และค่าลงทะเบียนเรี ยนสําหรับภาคเรี ยนใหม่จะต้ องมีการ
ชําระเต็มราคาทังหมดแล้
้
ว ก่อนที่ VCD บทเรี ยนชุดใหม่จะได้ มีการจัดส่งออกไป

12.) VCD และหนังสือบทเรี ยนของ ISOM เป็ นผลิตภัณ์ทม่ี กี ารจดลิขสิทธิ และถือว่าเป็ นทรัพย์สนิ ของ ISOM
หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์โดยมีการจัดทําสําเนาใดของผลิตภัณฑ์เหล่านี ้แล้ ว ผู้ที่มี VCD และหนังสือของ
ISOM ในความครอบครองต้ องมีความรับผิดชอบในการป้องกันไม่ให้ ผ้ อู น่ื กระทําการละเมิดลิขสิทธิ์นี ้ได้
13.) เมือ่ จบหลักสูตรแล้ ว นักศึกษาทีศ่ กึ ษาสําเร็ จจนจบหลักสูตรจะได้ รับใบประกาศวุฒบิ ตั รจากประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
14.) ในช่วงการอธิษฐานเมือ่ มีการเรี ยนการสอนนัน้ โปรดอธิษฐานเผือ่ การเกิดผลทีส่ าํ เร็ จของ ISOM ในการสร้ าง
ชีวิตผู้รับใช้ พระเจ้ า ทัว่ ประเทศไทย เพื่อการฟื น้ ฟูใหญ่ที่จะมาถึงประเทศไทย และเพื่อความรอดของดวง
วิญญาณทังหลาย
้
15.) ในตอนท้ ายของทุกสามภาคเรี ยนจะต้ องมีภาคปฎิบตั ิของการทําพันธกิจเป็ นระยะเวลา 2-3 วัน เป็ นต้ นว่า :ก.) พันธกิจเด็ก หรื อ พันธกิจเด็กกําพร้ า
ข.) พันธกิจผู้สงู อายุ
ค.) การเป็ นพยานประกาศนําวิญญาณแบบประกาศใหญ่ทวั่ ไป ตามด้ วยการจัดให้ มีการติดตามผลการสร้ าง
สาวก และการจัดตังกลุ
้ ม่ เซลล์
16.) ศิษยาภิบาลสามารถเริ่ มกิจกรรมฝ่ ายนักศึกษาฝึ กงานได้ โดยการมอบหมายหน้ าที่ให้ รับผิดชอบฝน
คริ สตจักร สําหรับนักศึกษาที่ดีกว่านัน้ ศิษยาภิบาลสามารถนํานักศึกษาออกไปปฏิบตั ิงานด้ วย เพื่อเป็ นการ
เตรี ยมชีวิตนักศึกษาเหล่านันระหว่
้
างที่ทําการให้ คําปรึกษา การเยี่ยมเยียนผู้ป่วย และการเยี่ยมเยียนบ้ าน
สมาชิก ฯลฯ
17.) สําหรับนักศึกษาที่ขาดเรี ยนนัน้ ศิษยาภิบาลสามารถจัดให้ มีการเรี ยนซ่อมเสริ มโดยจัดให้ นกั ศึกาาได้ ชม
VCD บทเรี ยนด้ วยตนเองตามลําพังด้ วยตัวนักศึกษาเอง
18.) โรงเรี ยนแต่ละแห่งมีสทิ ธิได้ ยืมชุดบทเรี ยน VCDได้ ครัง้ ละชุดเท่านัน้
19.) การเข้ าชันเรี
้ ยนจะต้ องมีมากกว่า 80% ขึ ้นไป และหากมีการเข้ าชันเรี
้ ยนสาย 15 นาทีสามครัง้ ให้ ถือว่าขาด
เรี ยน 1 วัน ศิษญาภิบาลเป็ นผู้รายงานการเข้ าชันเรี
้ ยนของนักศึกษาเข้ าไปยังศูนย์เมือ่ มีการสอบเสร็ จ
20.) ศิษยาภิบาลได้ รับการหนุนใจให้ อนุญาตให้ นกั ศึกษาที่เรี ยนดีในภาคเรี ยนแรกในการเปิ ดชันเรี
้ ยน ISOM เรา
เองก็พิจารณาที่จะลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์คริ สเตียนเป็ นครัง้ คราวไป เพื่อช่วยให้ มีการจัดให้ มีการเรี ยน
การสอน ซึง่ จะเริ่ มขึ ้นในเดือน มกราคม พฤษภาคม และ กันยายน โดยการกระทําเช่นนี ้ นักศึกษาจะได้ รับ
การหนุนใจในการศึกษาพระคัมภีร์ ดียง่ิ ขึ ้น และคริ สตจักรก็จะได้ รับประสบการณ์การทวีคณ
ู คริ สตจักร
ขอขอบคุณอย่างมาก
Thank you very much
Aj.L.Lim

