
คุณสมบัติของผู้อาํนวยการสอน และผู้เรียน 

หลกัสูตร INTERNATIONNAL SCHOOL OF MINISTRY  (  ISOM ) 

 

คุณสมบัติของผู้อาํนวยการสอน 

1. เป็นศิษยาภิบาลหรือผูน้าํคริสตจกัร ท่ีจบการศึกษาจากสถาบนัพระคริสตธรรมแลว้ 

2. มีความมุ่งมัน่ท่ีจะอบรมใหส้มาชิก หรือผูเ้รียน ไดรั้บความรู้ในดา้นพระวจนะของพระเจา้  

3. สามารถจดัสรรเวลาสาํหรับการเรียนการสอนอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ๆ ละ 3 – 4 ชัว่โมง 

4. สามารถจดัเวลาสาํหรับเตรียมการสอน โดยดูแผน่ CD และคู่มือก่อนการเรียนการสอนทุกคร้ัง 

5. สามารถรวบรวมผูเ้รียนไดอ้ยา่งนอ้ย 5 คนในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อใหก้ารเรียนการสอนประกอบดว้ยการ

สนทนา แลกเปล่ียน และหนุนใจซ่ึงกนัและกนั 

6. กาํหนดเวลาการเรียนการสอนร่วมกบัผูเ้รียน เพือ่ใหส้ะดวกและเหมาะสมกบัทั้งผูเ้รียน และผูส้อน  

7. สามารถจดัเตรียมอุปกรณ์การเรียน การสอนไดเ้ช่น เคร่ืองเล่นแผน่ CD และโทรทศัน์ 

8. ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ส่ือการสอน โดยการถ่ายสาํเนาแผน่ CD หรือคู่มือการเรียนไวเ้ป็นสมบติัส่วนตวั หรือแจกจ่ายให้

ผูอ่ื้นโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

 

คุณสมบตัขิองผู้เรียน 

1. เป็นคริสเตียนท่ีไดรั้บบพัติศมาแลว้ 

2. ไม่จาํกดัวฒิุการศึกษา 

3. มีความตั้งใจแน่วแน่ท่ีจะเรียนรู้พระวจนะของพระเจา้ เพื่อท่ีจะรู้จกันํ้าพระทยัของพระองคใ์นการดาํเนินชีวติ  

4. ตั้งใจท่ีจะมาเรียนอยา่งสมํ่าเสมอตรงเวลา ตามวนัเวลาท่ีผูส้อนกาํหนดไว้ 

5. มีความตอ้งการท่ีจะฟ้ืนฟูจิตวญิญาณ และความเช่ือใหม้ากข้ึนตามหลกัพระวจนะของพระเจา้  

6. มีความปรารถนาอยากจะเรียนรู้ และรับประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการรับใชพ้ระเจา้ 

7. สามารถชาํระค่าธรรมเนียมการเรียนตามท่ี ISOM กาํหนดไว ้
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ใบสมคัรเพือ่ขอจัดตั้งโรงเรียนพระคมัภร์ี 

หลกัสูตร INTERNATIONNAL SCHOOL OF MINISTRY  (  ISOM ) 

( สําหรับคริสตจักร / ศิษยาภิบาล / ผู้นําคริสตจักร ) 

วนัท่ี.......................................................................... 

รายละเอยีดข้อมูลของคริสตจักร 

1. ช่ือคริสตจกัร...........................................................................NAME................................................................................. 

    ท่ีอยู ่เลขท่ี....................หมู่..........................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.....................................................  

    ตาํบล/แขวง.................................................อาํเภอ/เขต..........................................จงัหวดั................................................. . 

    รหสัไปรษณีย.์.............................................โทรศพัท์............................................แฟกซ์................................................... 

2. สังกดัคณะ/องคก์ร...............................................................................................................................................................  

3. จาํนวนสมาชิก.....................................................................................................................................................................  

4. ช่วงเวลาของการนมสัการในวนัอาทิตย.์..............................................................................................................................  

5. ช่ือคริสตจกัรท่ีอยูใ่กลเ้คียง ( รัศมีไม่เกิน  10 กม. )..............................................................................................................  

6. คริสตจกัรของท่านก่อตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ ................................................................................................................................  

รายละเอยีดข้อมูลของศิษยาภิบาล / ผู้นําคริสตจักร 

1. ช่ือศิษยาภิบาล/ผูน้าํคริสตจกัร...................................................................NAME............................................................... 

    ท่ีอยู ่เลขท่ี....................หมู่..........................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.....................................................  

    ตาํบล/แขวง.................................................อาํเภอ/เขต..........................................จงัหวดั................................................. . 

    รหสัไปรษณีย.์.............................................โทรศพัท์............................................แฟกซ์................................................... 

    มือถือ...................................................................E-mail..................................................................................................... 

    สาํเร็จการศึกษาจากพระคริสตธรรม.....................................................................................ปี ค.ศ..................................... 

    วฒิุการศึกษา........................................................................................................................................................................  

2. ช่ือผูน้าํคริสตจกัรท่ีไดรั้บมอบหมายใหอ้าํนวยการสอน......................................................................................................  

    โทรศพัท.์...........................................มือถือ...................................................................E-mail.......................................... 

    สาํเร็จการศึกษาจากพระคริสตธรรม.....................................................................................ปี ค.ศ..................................... 

    วฒิุการศึกษา........................................................................................................................................................................  

 ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่จะไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ ส่ือการสอน โดยการถ่ายสาํเนาแผน่ VCD หรือคู่มือการเรียนไวเ้ป็น

สมบติัส่วนตวั หรือจาํหน่ายแจกจ่ายใหแ้ก่ผูอ่ื้น และรวมไปถึงการอนุญาตใหผู้อ่ื้น ถ่ายสาํเนาส่ือการสอนเหล่าน้ี  

 

                                                                                                                 ลงช่ือ............................................................. 

                                                                                                                          (..........................................................) 

                                                                                                                                  ศิษยาภิบาล /ผูน้าํคริสตจกัร 
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ติดรูป 

 
 



ใบสมัครเรียนพระคัมภีร์ 

หลกัสูตร INTERNATIONNAL SCHOOL OF MINISTRY  (  ISOM )                   

วนัท่ี.......................................................................... 

 

ข้อมูลของผู้สมัคร 

ช่ือ / สกุล........................................................................................... NAME……………………………………………….. 

อาย.ุ.................ปี วนั / เดือน / ปีเกิด..............................เพศ..................อาชีพ..........................การศึกษา................................  

 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีส่ามารถติดต่อได้ 

ท่ีอยู ่เลขท่ี....................หมู่..........................ตรอก/ซอย..........................................ถนน..................................................... .... 

ตาํบล/แขวง.................................................อาํเภอ/เขต..........................................จงัหวดั................................................. .....    

รหสัไปรษณีย.์................ ......โทรศพัท.์.....................................มือถือ............................... E-mail........................................ 

 

ประวตัิส่วนตัว  

รับเช่ือมาแลว้.............ปี  รับบพัติศมาแลว้...............ปี              โสด              สมรส 

ปัจจุบนัเป็นสมาชิกคริสตจกัร..........................................................................สงักดั.............................................................. 

ตาํแหน่งหนา้ท่ีในคริสตจกัร....................................................................................................................................................  

 

ทีอ่ยู่ของคริสตจักร 

ท่ีอยู ่เลขท่ี....................หมู่..........................ตรอก/ซอย..........................................ถนน..................................................... .... 

ตาํบล/แขวง.................................................อาํเภอ/เขต..........................................จงัหวดั................................................. .....    

รหสัไปรษณีย.์................ ......โทรศพัท.์.....................................มือถือ............................... E-mail........................................ 

 

ท่านมีนิมิต / เป้าหมายในการเรียนคร้ังนีอ้ย่างไร ? 

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

 

 
 
 
                                                                                                                 ลงช่ือ...........................................................ผูส้มคัร 

                                                                                                                          (.................................................................) 
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