
TRIMESTER ONE:  

 Foundations of the Faith                  รากฐานแหง่ความเชือ่ 

 Supernatural Living                       ชวีติทีเ่หนือธรรมชาตแิละการหายโรค 

 New Testament Survey                  สํารวจพันธสญัญาใหม ่

 Praise and Worship                       การสรรเสรญิและนมัสการ 

TRIMESTER TWO:  

 Power of Prayer                            ฤทธิเ์ดชแหง่การอธฐิาน 

 Ministry of Helps                           พันธกจิแหง่การอปุการะ  

 Old Testament Survey                   สํารวจพันธสญัญาเดมิ 

 Essence of the Gospel                   แกน่ของพระกติตคิณุ 

 Jesus Our Healer Today                พระเยซพูระผูรั้กษาของเราวนันี ้

TRIMESTER THREE:  

 Introduction                                  การระดมคนเพือ่ทวคีณู 

 Church-Based Training                  การฝึกอบรมในครสิตจักร 

 Cell Growth & Principle of 12          กลุ่มเซลล ์

 Power Evangelism                        การประกาศดว้ยฤทธิเ์ดช 

 Leader's Integrity                          ความสตัยส์จุรติของผูนํ้า  

 Leadership Vision                         นมิติของผูนํ้า 

 Church Planting                            การปลกูครสิตจักร 

 Being Led by the Spirit                   พระวญิญาณทรงนํา 

TRIMESTER FOUR:  

 Wilderness Mentalities                   ความคดิแบบอยูใ่นถิน่ทรุกนัดาร 

 Developing Leaders                      การสรา้งผูนํ้า 

 Reconciliation                             การคนืด ี

 Spiritual Warfare                           สงครามฝ่ายวญิญาณ 

 Missions and the Harvest                 พันธกจิและการเก็บเกีย่ว                    

TRIMESTER FIVE:  

 Christ Connection                          การเชือ่มโยงกบัพระครสิต ์

 Living to Give                                อยูเ่พือ่ให ้

 Supernatural Faith                        ความเชือ่ทีเ่หนอืธรรมชาต ิ

 Ministry to Children                      พันธกจิสําหรับเด็ก  

 Biblical Eldership                           การเป็นผูป้กครองตามหลักพระคัมภรี ์

 Discipleship                                  การสรา้งสาวก 
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1.) ชัน้เรียนทกุชัน้จะต้องมศีษิยาภิบาลซึง่มคีณุวฒุจิากพระคริสตธรรม เป็นผู้ประสานงานด้าน VCD  หรือเป็น

อาจารย์สอนทบทวน  

ระเบียบการและขัน้ตอนการดาํเนินการลงทะเบียนเรียนกับ ISOM/CKM Schools 

2.) แบบฟอร์มใบสมคัรสาํหรับคริสตจกัรและนกัศกึษาจะต้องสง่พร้อมกบัคา่ลงทะเบียนเรียนกอ่นท่ี VCD จะถกู

สง่ไปให้นกัศกึษา คา่ลงทะเบียนเรียนอาจสง่โดยวิธีการโอนเข้าบญัชีธนาคารของเราก็ได้    

3.) ชัน้เรียนนัน้สามารถจดัให้มีการเรียนการสอน ตามเวลาสะดวกของศิษยาภิบาลหรือผู้ประสานงาน 

4.) ชัน้เรียนพระคมัภีร์นีใ้ห้ถือปฏิบตัเิทียบเทา่กบัการศกึษาพระคมัภีร์ในชัน้เรียนปกต ิแตว่ตัถปุระสงค์การเรียน

ท่ีมี:  

ก. ศนูย์สาํหรับการฝึกอบรมคณุภาพสงูในการฝึกอบรมผู้ รับใช้พระเจ้าเพ่ือพนัธกิจของพระองค์ 

ข. ศนูย์สาํหรับการฝึกอบรมคณุภาพสงูเพ่ือการสร้างคริสตจกัร  

ทัง้นีเ้พ่ือการฝึกอบรมคริสเตยีนทกุคนเทา่ท่ีจะเป็นได้เพ่ือการฟืน้ฟคูรัง้ใหญ่ท่ีจะมาถงึประเทศไทยในปี 2016 

ตามการพยากรณ์ของ ซินดี ้จาขอบ 

5.) ชัน้เรียนจะต้องมชีว่งเวลาแหง่การสรรเสริญและนมสัการ กอ่นท่ีจะมกีารศกึษาในชัน้เรียน และเร่ิมชัน้เรียน

ด้วยการอธิษฐานทกุครัง้ท่ีมีการศกึษาบทเรียน 

6.) ในช่วงสดุท้ายของบทเรียน ศิษยาภิบาล/หรือผู้ประสานงาน ควรจดัให้มกีารอภิปราย ถ้าหากปฏิบตัเิชน่นีไ้ด้

ก็จะดยีิง่นกั  เชน่ การอธิษฐานวางมอืเผ่ือคนเจ็บป่วย  นกัศกึษาควรได้รับการหนนุใจให้ลงมอืปฏิบตัใินสิง่ท่ี

ได้ศกึษาจากบทเรียนแล้วนัน้  

7.) การบ้านจะต้องมกีารทําให้เสร็จในรูปแบบการเขียนในแตล่ะบทเรียน เน่ืองจากข้อสอบก็จะออกเป็นรูปแบบ

ข้อสอบในการตอบเป็นรูปแบบการเขยีนด้วยเชน่กนั การบ้านในรูปแบบการเขียนนัน้จะถกูนํามา

ประกอบด้วยกนักบัคาํตอบของข้อสอบแบบข้อเขียน การอ้างอิงเชน่นีจ้ะไมไ่ด้รับอนญุาตให้กระทําใน

ระหวา่งสอบ 

8.) มกีารสอบ 2  แบบ ในแตล่ะสามภาคเรียน และโรงเรียนจะต้องแจ้งไปยงัศนูย์อบรมอยา่งน้อย 2 สปัดาห์ลว่ง 

หน้ากอ่นท่ีจะมกีารสอบเกิดขึน้ การเก็บข้อสอบด้วยตนเอง และการปิดผนกึข้อสอบนัน้จะต้องปิดผนกึซอง

ข้อสอบจนกวา่จะถึงเวลาสอบ  

9.) ศนูย์ ISOM/CKM centre ( PDSM) จะเป็นผู้ตรวจข้อสอบ และสง่ผลคะแนนการสอบกลบัไปยงัศษิยาภิ

บาล/ผู้ประสานงาน  

10.) กระดาษคาํตอบข้อสอบและงานซึง่เป็นการบ้านระหวา่งการศกึษาบทเรียนจะต้องถกูสง่ไปยงัศนูย์ใหญ่

พร้อมกบัข้อสอบ 

11.) การร้องขอบทเรียนพร้อม VCD ชดุใหม ่สาํหรับสามภาคเรียนตอ่ไปนัน้ ควรมกีารสง่คาํร้องลว่งหน้า 2 

สปัดาห์เป็นการลว่งหน้า และข้อกําหนดก็คอื VCD ของภาคเรียนท่ีแล้วจะต้องถกูสง่กลบั และการบ้านของ

บทเรียนนัน้ๆก็ต้องมกีารรวบรวมสง่ไปพร้อมกนั และคา่ลงทะเบียนเรียนสาํหรับภาคเรียนใหมจ่ะต้องมกีาร

ชําระเต็มราคาทัง้หมดแล้ว ก่อนท่ี VCD บทเรียนชดุใหมจ่ะได้มีการจดัสง่ออกไป 



12.) VCD  และหนงัสอืบทเรียนของ ISOM เป็นผลติภณ์ัท่ีมกีารจดลขิสทิธิ และถือวา่เป็นทรัพย์สนิของ ISOM

หากมีการละเมิดลขิสทิธ์ิโดยมีการจดัทําสาํเนาใดของผลติภณัฑ์เหลา่นีแ้ล้ว ผู้ ที่มี VCD  และหนงัสอืของ 

ISOM ในความครอบครองต้องมคีวามรับผิดชอบในการป้องกนัไมใ่ห้ผู้ อ่ืนกระทําการละเมดิลขิสทิธ์ินีไ้ด้  

13.) เมือ่จบหลกัสตูรแล้ว นกัศกึษาท่ีศกึษาสาํเร็จจนจบหลกัสตูรจะได้รับใบประกาศวฒุบิตัรจากประเทศ

สหรัฐอเมริกา  

14.) ในชว่งการอธิษฐานเมือ่มกีารเรียนการสอนนัน้ โปรดอธิษฐานเผ่ือการเกิดผลท่ีสาํเร็จของ ISOM ในการสร้าง

ชีวิตผู้ รับใช้พระเจ้า ทัว่ประเทศไทย เพ่ือการฟืน้ฟใูหญ่ท่ีจะมาถึงประเทศไทย และเพ่ือความรอดของดวง

วญิญาณทัง้หลาย   

15.) ในตอนท้ายของทกุสามภาคเรียนจะต้องมีภาคปฎิบตัิของการทําพนัธกิจเป็นระยะเวลา 2-3 วนั เป็นต้นวา่ :-  

ก.) พนัธกิจเด็ก หรือ พนัธกิจเด็กกําพร้า  

ข.) พนัธกิจผู้สงูอาย ุ 

ค.) การเป็นพยานประกาศนําวิญญาณแบบประกาศใหญ่ทัว่ไป ตามด้วยการจดัให้มีการติดตามผลการสร้าง

สาวก และการจดัตัง้กลุม่เซลล์  

16.) ศิษยาภิบาลสามารถเร่ิมกิจกรรมฝ่ายนกัศกึษาฝึกงานได้โดยการมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบฝน

คริสตจกัร สาํหรับนกัศกึษาท่ีดีกวา่นัน้ ศิษยาภิบาลสามารถนํานกัศกึษาออกไปปฏิบตัิงานด้วย เพื่อเป็นการ

เตรียมชีวิตนกัศกึษาเหลา่นัน้ระหวา่งท่ีทําการให้คําปรึกษา การเยี่ยมเยียนผู้ ป่วย และการเยี่ยมเยียนบ้าน

สมาชิก ฯลฯ  

17.) สาํหรับนกัศกึษาท่ีขาดเรียนนัน้ ศิษยาภิบาลสามารถจดัให้มีการเรียนซอ่มเสริมโดยจดัให้นกัศกึาาได้ชม

VCD บทเรียนด้วยตนเองตามลาํพงัด้วยตวันกัศกึษาเอง  

18.) โรงเรียนแตล่ะแหง่มีสทิธิได้ยืมชดุบทเรียน VCDได้ครัง้ละชดุเทา่นัน้  

19.) การเข้าชัน้เรียนจะต้องมีมากกวา่ 80% ขึน้ไป และหากมกีารเข้าชัน้เรียนสาย 15 นาทีสามครัง้ให้ถือวา่ขาด

เรียน 1 วนั  ศษิญาภิบาลเป็นผู้รายงานการเข้าชัน้เรียนของนกัศกึษาเข้าไปยงัศนูย์เมือ่มกีารสอบเสร็จ 

20.) ศิษยาภิบาลได้รับการหนนุใจให้อนญุาตให้นกัศกึษาที่เรียนดีในภาคเรียนแรกในการเปิดชัน้เรียน ISOM เรา

เองก็พิจารณาท่ีจะลงโฆษณาในหนงัสอืพิมพ์คริสเตียนเป็นครัง้คราวไป เพื่อช่วยให้มีการจดัให้มีการเรียน

การสอน ซึง่จะเร่ิมขึน้ในเดือน มกราคม พฤษภาคม และ กนัยายน โดยการกระทําเช่นนี ้นกัศกึษาจะได้รับ

การหนนุใจในการศกึษาพระคมัภีร์ ดยีิง่ขึน้ และคริสตจกัรก็จะได้รับประสบการณ์การทวคีณูคริสตจกัร  

ขอขอบคณุอยา่งมาก  

Thank you very much  

Aj.L.Lim 


