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บทนํา 

 หนังสือคูมือเลมนี้ไดจัดทำขึ้นเพื่อแนะนำสถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพ 

(Bangkok Bible Seminary) ใหเปนที่รูจักของพี่นองคริสเตียนและโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ผูรับใชพระเจา ผูนำคริสเตียนหนุมสาว และผูที่กำลังไดรับการทรงเรียกจากพระเจาให

เตรียมตัวเปนผูรับใชของพระองค คณะผูจัดทำขอเสนอสถาบันนี้ใหทานไดประกอบการ

พิจารณาและตัดสินใจ หนังสือเลมนี้ประกอบดวยประวัตยิอของสถาบัน และรายละเอียด

หลักสูตรการศึกษา ขั้นตอนการสมัครเรียน และหลักเกณฑตางๆ ในสถาบันพรอมกับ 

ผลงานของสถาบันกวา  50  ปแหงพระพร 

 เราเชื่อวาตลอดระยะเวลากวา 5 ทศวรรษที่ผานมา ชื่อเสียงของสถาบันทีม

คณาจารยที่มีความรูความความสามารถ ประสบการณการรับใชตลอดทั้งหลักสูตรการ

เรียนการสอนของสถาบัน ไดรับการยอมรับจากคริสตจักรทั่วไปวาเปนสถาบันที่มี

คุณภาพ รวมทั้งการไดรับการรับรองวิทยฐานะทางวิชาการจากสมาคมศาสนศาสตรแหง

เอเชีย (Asia Theological Association) ATA ก็เปนสิ่งรับรองไดถึงความนาเชื่อถือและ

เปนที่ยอมรับทางวิชาการ 

 หากวาพระเจาทรงเรียกทานและกำลังตัดสินใจเลือกสถาบันอยู ขอใหสถาบัน

แหงนี้อยูในคำอธิษฐานและการตัดสินใจของทาน พระคริสตธรรมกรุงเทพจะเปนสถานที่

ที่ทานไดรับการเรียนรูที่ชวยใหทานเห็นความจริงและความลึกซึ้งของพระวจนะพระเจา 

และชวยเตรียมทานในการรับใชที่เกิดผลในพันธกิจของพระเจาในคริสตจักรและทองถิ่น

และประเทศไทย
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คํานํา 

“ขาพเจาแนใจอยางนี้วาพระองคผูทรงเริ่มตั้งการดีไวในพวกทาน 
แลวจะทรงกระทําใหสําเร็จจนถึงวันแหงพระคริสต” ฟลิปป 1:6 

 พระคริสตธรรมกรุงเทพเร่ิมตนเพียงเล็กนอยดวยความถอมใจจากนักศึกษาเพียง 5 คน และ

อาจารยเต็มเวลาเพียง 1 ทาน ในป 1971 และพระเจาไดทรงนำใหสถาบันแหงนี้ยืนหยัดมาเปนเวลาถึง 

50 ปในการทำหนาที่เปนสถาบันที่เพาะบมและอบรมคนของพระเจาใหเปนคนงานที่เกิดผลในพันธกิจ

ของพระองค สถาบันไดเติบโตขึ้นมีนักศึกษาจำนวนมากที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรตางๆที่       

พระคริสตธรรมกรุงเทพไดนำเสนอถงึ 9 หลักสตูร และมีศษิยเกาทีจ่บออกไปรับใชพระเจาในทีต่างๆใน

ประเทศไทย และตางประเทศมากกวา 2,600 คน  

 พระคริสตธรรมกรุงเทพจะยืนหยัดตอไปเพื่อทำหนาที่ในการเปนแหลงเรียนรูพระวจนะของ

พระเจาอยางไมหยุดยั้ง เราไดพัฒนาหลายๆดาน ทั้งบุคลากรที่มีคุณภาพ อาคารสถานที่ และหลักสูตร

ตางๆใหสอดคลองกับความตองการของคริสตจักรและพันธกิจของพระเจาในหลายรูปแบบเพื่อจะ

สามารถตอบสนองพระบัญชาของพระเยซคูริสตในการประกาศพระวจนะของพระเจา  

 พระคริสตธรรมกรุงเทพยินดีและพรอมมีสวนกับคริสตจักรในประเทศไทยในการสรางผูนำที่มี

ความรูในพระวจนะของพระเจาและรวมกาวไปกับความตื่นเตนที่พระเจากำลังทำงานของพระองคใน

ประเทศไทย และพรอมยนิดีตอนรับพีน่องครสิตชนผูหวิกระหายการเรียนรูพระวจนะของพระเจาสูการ

ศกึษาในระบบของสถาบัน 

 ขอขอบคุณทุกทานที่ไดมีสวนในการสนับสนุนพระคริสตธรรมกรุงเทพดวยดีเสมอมาทั้งการสง

บุคลากรเขามาศึกษา อธิษฐานเผื่อ เปนเพื่อนรวมงาน และการสนับสนุนดวยทุนทรัพย ซึ่งทำใหเราได

ดำเนินพันธกิจของพระเจาอยางตอเนื่องมาตลอด ขอพระเจาอำนวยพระพรทานอยางเต็มลนดวย

พระพรของพระองค 

ศจ.ดร. มาโนช แจงมุข 

ผูอำนวยการ
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คณะกรรมการอํานวยการ  (BOARD OF DIRECTORS) 

1. ศจ.ดร.ทวีศักด์ิ มหชวโรจน  ประธานกรรมการ 

2. ศจ.ดร.ธีระ  เจนพิริยประยูร  กรรมการ 

3. อ.นิติเชษฐ  สดุดีวงศ  เหรัญญิก 

4. ศจ.ดร.มาโนช แจงมุข        เลขานุการกรรมการ/ผูอำนวยการ 

5. ศจ.ดร.อูลิค โคเลอร  กรรมการ 

6. อ.สุรินทร อนุชิราชีวะ  กรรมการ 

7. ผป.สันติ ศรียุทธไกร  กรรมการ 

8. ผป.ประเสริฐ วิรัชศิลป  กรรมการ 

9. อ.กอบชัย จิราธิวัฒน  กรรมการ 

10.ศจ.ศิรินทรา ศรีปอ   กรรมการ 

11.ศจ.สมพร  ศิริกลการ  ที่ปรึกษา 
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คณาจารยป์ระจํา (FULL-TIME FACULTY) 

1. ศจ.ดร. มาโนช แจงมุข    (ผูอำนวยการ) (Th.M/D.Min.) 

2. ศจ.ดร.สตีฟ เทเลอร    (หัวหนาฝายพัฒนาวิชาการ) (Ph.D.) 

3. ศจ.ดร.เคลล่ี ฮิลเดอรแบรนด   (Ph.D.) 

4. ศจ.ดร.บรรพต เมฆสถาพรกุล   (ผูประสานงานหลักสูตร) (D.Min.)  

5. ศจ.สมชาย สองทางธรรม   (หัวหนาฝายวิชาการ) (Th.M.) 

6. ดร.อรวรรณ วรรณฤทัย    (หัวหนาฝายชีวิตนักศึกษ) (Ph.D.) 

7. อ.สมโพทธิ์ นิพล    (หัวหนาฝายภาคปฏิบัติ) (M.Div.) 

8. อ.อภิสร ล้ิมดำรงคชิต    (Th.M.) 

9. อ.ประยงค นามโชคชัยไพบูลย    (ฝาย IT) (M.Div.) 

10.อ.จูล่ี แกมโปเนีย    (ฝายพันธกิจโลก) (D. Min. Cand.) 

11.อ.จันจิรา หวอง    (ฝายชีวิตนักศึกษาหญิง) (B.Th.) 

12.อ.ธีรกร เกียรติบันลือ    (Th.M.) 

13.ดร.เดวิด ชาง     (Th.M/D. Min.) 

เจา้หนา้ที ่(STAFF) 

1. พิชัย สิริทรัพยวงศ   ฝายการเงิน 

2. อรอนงค พันธศรี   ผูประสานงานระบบทางไกล 

3. สมมาตร เสถียร    บรรณารักษ 

4. นอม ใจอารีย    ฝายโภชนาการ 

5. ปฐวี จารุปฐว ี    ผูชวยฝายสำนักงาน 

6. นุชนาถ นามนาย   ฝายทะเบียน 
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คณาจารยบ์างเวลา (ADJUNCT FACULTIES) 

1. ดร.อรุจนพร จักษุจินดา  (Th.M/D.Min) 

2. ศจ.ประวิทย ศรีวิไลฤทธิ์  (Th.M.) 

3. ดร.วารุนาฏ เชื้อหนาย  (Ph.D.) 

4. ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักด์ิวรสาร (Ph.D.) 

5. ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร  (D.Miss.) 

6. ศจ.ศรัณย ลีฬหเกรียงไกร  (M.A./M.C.S.) 

7. อ.วิทยา วุฒิไกรเกรียง  (M.A./M.C.S.) 

8. อ.อัญชลี นิพล   (M.B.S.)    

9. อ.ลออ แจงมุข   (M.B.S.) 

10.อ.ภัทรียา สองทางธรรม  (B.A.) 

11.ดร.นุโรจน พานิช   (Ph.D.) 

12.อ.สุมาลี แซเตีย   (M.A./M.Div) 

13.ดร.กรุณา อัษราวุธ   (Ph.D.) 

14.ดร.กนก ลีฬหเกรียงไกร  (M.A., D.Min.) 

15.ดร.เกรียงไกร ตั้งคุณสมบัติ  (Ph.D.) 

16.อ. เกรียงศักด์ิ ศรีทองไท  (M.B.A./M.C.S) 

17.ดร.วิชัย ธรรมทวีธิกุล  (D.Min.) 

18.ดร.ปราโมทย ศุภปญญา  (Ph.D.) 

19.ผป.ประสิทธิ์ มังคลา  (BA.(Law/M.C.M) 

20.อ.กอบชัย จิราธิวัฒน  (M.B.A.) 

21.อ.นริศรา เหลืองอภิรมย  (M.Div.)  
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ประวตัโิดยยอ่ 

 ในป 1970 พระเจาไดประทานนิมิตแกผูนำคริสเตียน

หลายทานในประเทศไทยใหจัดตั้งสถาบันพระคริสตธรรมขึ้น 

เพื่อฝกอบรมผูรับใชในประเทศไทยโดยไมเนนคณะนิกายหรือ

ระบบศาสนศาสตรระบบใดระบบหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งไดรับ

ความรวมมืออยางดีจากมิชชันนารีคณะสยามมิชชั่น (CMA) 

และคณะโอเวอรซีมิชชันนารีเฟลโลชิฟ (OMF)  ในชวงเร่ิมตน 

 พระคริสตธรรมกรุงเทพไดกอตั้งขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 

1971 โดยใชชื่อภาษาอังกฤษวา “Bangkok Bible Collage” หรือที่เรียกกันในนาม บีบีซี (BBC) โดย

ใชบานเชาหลังหนึ่งเปนที่ทำการ และเร่ิมเปดหลักสูตรประกาศนียบัตรศาสนศาสตรสำหรับผูจบ

มัธยมศึกษาตอนตน และตอมาไดพัฒนาถึงหลักสูตรศาสนศาสตร (ตรี) มีนักศึกษารุนแรก 5 คน 

อาจารยเต็มเวลา 1 ทาน ทำหนาที่เปนผูอำนวยการ ครูสอน และดูแลชีวิตนักศึกษา คือ ดร.เฮนร่ี 

ไบรเดนธอล และมีอาจารยที่เปนมิชชั่นนารีชาวตางชาติและคนไทยเขารวมรับใชหลายทานในฐานะ

อาจารยพิเศษ และพระเจาทรงโปรดอวยพรใหสถาบันมีนักศึกษาที่ถวายตัวรับใชพระเจาสมัครเขา

เรียนเต็มเวลาเพิ่มขึ้นตามลำดับ 

 ในป 1977 ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร ซึ่งมีสวนรวมกับ

สถาบันมาตั้งแตเร่ิมตนเขารับตำแหนงผูอำนวยการซึ่งเปนไป

ตามนโยบายของสถาบันที่จะใหคนไทยเขามารับผิดชอบ และตอ

มาในป 1989 สถาบันไดเพิ่มชื่อในภาษาอังกฤษใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับการพัฒนาหลักสูตร เปน Bangkok Bible Collage 

& Seminary มีชื่อยอวา BBCS ในปเดียวกันสถาบันไดรับการ

รับรองวิทยฐานะทางการศึกษาจากสมาคมศาสนศาสตรแหง

เอเชีย (Asia Theological Association) หรือ  ATA ทำใหบีบีซี

เอสไดรับการยกระดับขึ้นเปนสถาบันที่มีมาตรฐานทางการ

ศึกษาศาสนศาสตรเทาเทียมกับสถาบันอื่นๆในเอเชียที่เปน

สมาชิกดวยกัน ตอมาพระคริสตธรรมกรุงเทพไดเปล่ียนชื่อภาษาอังกฤษของสถาบันใหเหมาะสมตาม

คำแนะนำของทางราชการคือ Bangkok Bible Seminary และใชชื่อยอวา บีบีเอส (BBS) ซึ่งเปนชื่อที่

ใชจนถึงปจจุบันนี้ 

 ในป 1999 ศจ.ดร.มาโนช แจง ไดเขารบัตำแหนงผูอำนวยการตอจาก ศจ.ดร.ธรีะ เจนพริิยประยรู 

ที่เกษียณอายุงานกอนกำหนดเพื่อรับใชคริสตจักรในฐานะศิษยาภิบาล การพัฒนาสถาบันเปนไป

อยางตอเนื่องมีการพัฒนาหลักสูตรควบคูกับการพัฒนาบุคลากรโดยที่สถาบันสงเสริมใหอาจารย

ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และเนนสาขาวิชาเฉพาะ เชน ดานศาสศาสตร พระคัมภีรเดิม พระคัมภีร

ใหม คริสเตียนศึกษา การบริการจัดการเปนตน ซึ่งคณาจารยเหลานี้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ขั้นสูง (Th.M.) หรือปริญญาเอก (Ph.D., Th.D. หรือ D.Min.) ทำใหการเรียนการสอนของสถาบันมี

คุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 บีบีเอสตั้งอยูใจกลางของกรุงเทพมหานครระหวางถนนสีลมและถนนสาทร การเดินทาง

มายังสถาบันมีความสะดวกสบาย ไมวาจะโดยรถยนตสวนตัวหรือใชระบบรถไฟฟาบีทีเอส ซึ่งสถานี
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ใหมไดเปดขึ้นที่ระหวางถนนสาทรซอย 10-12 คือสถานีเซนตหลุยสซึ่งทำใหการเดินทางของผูที่มา

เรียนสะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะลงจากรถไฟฟาก็เดินถึงสถาบันเพียงระยะทางประมาณ 50 เมตร

เทานั้น ปจจุบันบีบีเอสเปดสอนหลักสูตรตางๆมากมายเพื่อตอบสนองตอความตองการที่หลากหลาย

ของคริสตจักรและผูเรียนทั้งที่มีเปาหมายที่จะรับใชพระเจาแบบเต็มเวลาหรือฆราวาส  

 มีหลักสูตรตางๆ เชน Doctor of Ministry, Master of Divinity, Master of Biblical Study,  

Master of Ministry, Master in Christian Studies, Master of Christian Administration, Master of 

Missiology, Bachelor of Theology, Bachelor in Christian Stud-

ies ซึ่งไดเปดโอกาสใหผูสอนใจเลือกเรียนไดตามความตองการ

ของพันธกิจและพื้นฐานการศึกษา มากยิ่งกวานั้นในปจจุบันบีบีเอ

สไดเปดการเรียนการสอนในระบบออนไลนเพื่ออำนวยความ

สะดวกใหกับผูที่ไมสะดวกมาเรียนที่สถาบันและสำหรับผูอาศัยอยู

ตางจังหวัดและตางประเทศโดยหลักสูตร Master in Christian 

Studies ไดเปดสอนในระบบออนไลนในชวงภาคค่ำ ตั้งแตเวลา 

18:00 - 20:30 น. ในคืนวันจันทร อังคาร และพฤหัสบดี  

 บีบีเอสพัฒนาดานอาคารและสถานที่อยางตอเนื่อง มีอาคารเรียนพรอมหอพักนักศึกษา     

มีอุปกรณประกอบการศึกษาที่ทันสมัย ระบบอินเตอรเน็ต และมีหนังสือเพื่อการคนควาในหองสมุด

กวา 25,000 เลม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีทีมคณาจารยที่ทรงคุณวุฒิทีทุ่มเทการ

สอนอยางเต็มที่ เพื่อชวยใหนักศึกษาไดรับความรูและทักษะอยางมากที่สุด   มีศิษยเกาที่จบการ

ศึกษาไปกวา 2,600 คน ที่รับใชพระเจาอยูตามภาคตาง ๆ ของประเทศไทยและตางประเทศ ซึ่งมีทั้ง

ศิษยาภิบาล ผูชวยศิษยาภิบาล ผูประกาศ ผูกอตั้งคริสตจักร มิชชันนารี        อาจารยพระคริสต

ธรรม บุคลากรดานคริสเตียนศึกษา และองคกรคริสเตียนตางๆ  

 

การเดินทางมายังสถาบันสะดวกสบายมีหลากหลายชองทาง
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พนัธกจิหลกั (MISSION) 

 “พระคริสตธรรมกรุงเทพดำรงอยูเพื่อถวายเกียรติแดพระเจา มุงเนนการสรางผูนำและ

ผูรับใชดวยพระวจนะของพระเจา ใหมีชีวิตเหมือนพระคริสต เพื่อการรับใชที่มีประสิทธิภาพใน

ประเทศไทยและทั่วโลก และเปนศูนยกลางการพัฒนาศาสนศาสตรในภูมิภาค” 

วสิยัทศัน ์(VISION) 

“ผูนำคุณภาพเพื่อพระคริสตและคริสตจักร” 

คา่นยิม (VALUES) 

 “ความรูดี ชีวิตเดน เนนการรับใช”  

ขอ้พระธรรมและตราประจําสถาบนั  

 “จงประกาศพระวจนะ จงทำการอยางขะมักเขมนทั้งในขณะที่คนสนใจและไมสนใจ  

จงชักชวน ตักเตือน และหนุนใจ ดวยความอดทนและดวยการสั่งสอนอยางเต็มที่” (2ทิโมธี 4:2)  
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หลกัขอ้เชือ่ 

1. เชือ่วาพระคริสตธรรมคัมภรีซึง่ประกอบดวยพระคัมภรีเดิมและพระคัมภรีใหมเปนพระวจนะ 

ของพระเจาทีถ่กูเขยีนขึน้โดยไดรับการดลใจจากพระวญิญาณบริสทุธิ ์และไมมีอะไรผดิพลาด 

2. เชื่อวามีพระเจาองคเที่ยงแทและทรงพระชนมอยูเพียงองคเดียว ผูทรงปรากฏในสภาพของ 

พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริสุทธิ์เปนองคเดียวกัน พระองคคือผูทรงสรางสรรพสิ่ง  

ทั้งปวงผูทรงไวซึ่งความบริสุทธิ์ ทรงยุติธรรม ทรงเปนความรักสูงสุด และทรงมีความดีครบ

บริบูรณในพระองค 

3. เชื่อวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจาอยางแทจริงและทรงเปนมนุษยอยางแทจรงิ  

พระองคทรงถอืกำเนดิในครรภนางมารยีหญงิพรหมจารีโดยฤทธิเ์ดชของพระวญิญาณบริสทุธิ ์

และดำเนนิชวีติทีป่ราศจากบาปทัง้สิน้พระองคทรงสิน้พระชนมบนไมกางเขน เพือ่ความผดิ

บาปของมนษุยทกุ และไดเปนขึน้มาจากความตายแลวเสด็จขึน้สูสวรรคประทบัอยูเบ้ืองขวา

พระหตัถของพระบิดา เด๋ียวนีพ้ระองคทรงเปนผูทีค่อยทลูขอพระบิดาเพือ่พวกเราผูทีเ่ชือ่ในพระองค 

4. เชื่อวาพระวิญญาณบริสุทธิ์ผูทรงเปนพระเจาทรงกระทำพระราชกิจในโลกนี้ที่จะเผยใหเห็น

เกยีรตขิองพระเยซคูริสตเพือ่เปนการถวายสรรเสรญิแดพระบดิา พระองคทรงทำใหโลกนีรู้สกึถงึ

ความบาป ความชอบธรรม และการพิพากษา พระองคทรงสถติอยูกับผูทีเ่ชือ่ในพระเยซคูริสต 

ทรงประทานของประทานแกคริสตจกัรเพือ่จะไดปฏิบัตพิระราชกิจของพระเจาในโลกนี ้

5. เชือ่วามนษุยไดรับการทรงสรางขึน้ตามพระฉายาของพระเจา แตโดยการลอลวงของ 

มารซาตาน มนษุยจงึไดทำความผดิบาปและหลงไปจากทางของพระเจาจึงถูกกลาวโทษอยู

ชั่วนิรันดรฉะนั้นมนุษยจึงเกิดมาในเชื้อสายแหงความบาป ทางเดียวที่มนุษยรอดพนบาป

ตองอาศัยพระคุณของพระเจาโดยความเชื่อในองคพระเยซูคริสตผูทรงสิ้นพระชนมบน

กางเขนเพื่อไถบาปเรา โดยความเชื่อในพระเยซูคริสตเราจึงไดเปนบุตรของพระเจา 

6. เชื่อวาพระเยซูคริสตจะเสด็จมาอีกคร้ัง และรับผูเชื่อทุกคนที่อยูฝายพระองคไปอยูกับ

พระองคตลอดไปเปนนิตย โดยพระองคจะเสด็จมาดวยฤทธานุภาพและสงาราศีอันยิ่งใหญ 

7. เชื่อวาจะมีการพิพากษาในวาระสุดทายตอมนุษยทุกคนโดยพระเยซูคริสต และผูที่เชื่อใน

พระองคจะเขาสูชีวิตนิรันดร 

8. เชื่อในคริสตจักรสากลบริสุทธิ์ซึ่งผูเชื่อทุกคนจะประกอบเขาเปนกายของพระคริสต  

โดยมีพระองคทรงเปนศีรษะและเปนประมุขของคริสตจักร 
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สถานทีต่ัง้ 

พระคริสตธรรมกรุงเทพ เลขที่  203/1  ซอยสาทร 12  ถนนสาทรเหนือ  กรุงเทพฯ 10500 

ตดิตอ่ขอ้มลู 

 ผูสนใจสามารถตดิตอกบัสถาบนัหรอืหาขอมลูไดทีเ่วปไซตของสถาบนัคอื www.bbsthai.org 

สามารถดาวนโหลดเอกสารตางๆ เชน ใบสมคัร หรอืแบบฟอรมตางๆ ไดและยิง่กวานัน้ยงัมี line official 

คือ @bbs1971 เพือ่ตดิตอทางดานวชิาการและการเงนิ, @bbstee สำหรับการตดิตอระบบทางไกล และ 

@bbslibrary เพือ่ตดิตอกบัหองสมุด และสามารถตดิตอเจาหนาทีไ่ดทีโ่ทรศพัทหมายเลข 02 2352852, 

02 2367944-45 

 วทิยฐานะทางวชิาการ 

 พระคริสตธรรมกรุงเทพไดรับการรับรองวิทยฐานะจากสมาคมศาสนศาสตรแหงเอเชีย Asia 

Theological Association (ATA) ผูที่จบจากสถาบันฯทุกหลักสูตรสามารถที่จะศึกษาตอในสถาบัน

ศาสนศาสตรอื่นไดทั่วโลกที่มีการรับรองแบบเดียวกัน พระคริสตธรรมกรุงเทพรวมกอตั้งและเปน

สมาชิกสมาพันธสถาบันคริสตศาสนศาสตรในประเทศไทย (สสศ.) พระคริสตธรรมกรุงเทพไดเปน

สมาชิกของสหพันธการศึกษาศาสนศาสตรนานาชาติระดับสูง (ICETE) และยังเปนสมาชิกสมบูรณ

ขององคกรพันธกิจสถาบันคริสตศาสนศาสตรนานาชาติ (OCI)  

ภาคการศกึษา 

 ภาคเรียนที่ 1  สัปดาหที่สอง  ของเดือนสิงหาคม – สัปดาหที่สอง ของเดือนธันวาคม 

 ภาคเรียนที่ 2  สัปดาหที่สอง  ของเดือนมกราคม – สัปดาหที่สอง ของเดือนพฤษภาคม 

การประชมุนมสัการ 

 พระคริสตธรรมกรุงเทพมีการนมัสการพระเจารวมกันของคณาจารยและนักศึกษา ทุกวัน

อังคาร - ศุกร เวลา 11:30-12:30 น. ซึ่งมีการเทศนา การนมัสการ และการอธิษฐาน เพื่อพัฒนาฟนฟู

จิตวิญญาณ โดยเรามีหองประชุมนมัสการที่ทันสมัย 

http://www.bbsthai.org
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หอ้งเรยีน 

พระคริสตธรรมกรุงเทพมีหองเรียนที่พรอมสำหรับการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดประสิทธิผล

มากทีส่ดุโดยจดัเตรียมอปุการณการเรียนการสอนทีพ่รอมเพรียง และเอือ้ตอการเรียนรูของนกัศกึษา 

รวมทัง้ระบบการถายทอดสดออนไลนทีมี่ประสทิธภิาพสงู  

 

 

หอพกั 

 พระคริสตธรรมกรุงเทพไดจัดเตรียมหอพักสำหรับนักศึกษาที่มีความจำเปนตองพักในหอพัก 

โดยเปนหอพักที่สะอาดทันสมัย เพื่อนักศึกษาจะไดไมตองเสียเวลาในการเดินทางไปกลับ โดยมี

หอพักแยกชายหญิงมีความปลอดภัยสำหรับนักศึกษา มีกฏระเบียบที่เหมาะสมที่จะชวยใหนักศึกษา

ไดพัฒนาชีวิตในดานตางๆ เชน การอยูรวมกับผูอื่นดวยความถอมใจและมีน้ำใจไมตรี การปรนนิบัติ

คนอื่นผานการรวมรับใชหรือกิจกรรมตางๆ รวมทั้งวินัยในการเขาพระเจาในแตละวัน 
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หอ้งสมดุ 

พระคริสตธรรมกรุงเทพมีหองสมุดที่มีมาตรฐานสำหรับการ

ศึกษาคนควา มีหนังสือจำนวนมากกวา 25,000 เลม เปดบริการ

ตั้งแตวันจันทร - ศุกร เวลา 8:00-16:00 น. และ ภาคกลางคืน 

เวลา 18:00- 20:30 น. (จันทร – พฤหัสบดี) บริการสำหรับการ

ศึกษาคนควาของนักศึกษา และเปดบริการสำหรับพี่นอง

คริสเตียนทั่วไปใหสามารถมาใชบริการทีห่องสมุด หรือสมัครเปน

สมาชิกและยืมหนังสือไปอานทีบ่านได หองสมุดพระคริสตธรรม

กรุงเทพยังเปดบริการอีกระดับหนึ่งสำหรับนักศึกษาที่อยูตางจังหวัดที่ตองการยืมหนังสือไปอานหรือ

คนควาทีบ่าน ซึ่งหนังสือบางเลมหรือบางชุดเปนหนังสือที่ไมมีจำหนายแลวในทองตลาดและมีราคาสงู 

ทานสามารถสมัครเปนสมาชิกและมัดจำเงินไวเปนคาประกันและคาสง ทางหองสมุดจะดำเนินการ

บริการสงหนงัสอืทีท่านอยากจะยมืได และเม่ือทานไดอานหรอืใชเสร็จก็ดำเนนิการสงกลบัตามเวลา โดย

ทางหองสมุดจะทำการหกัลบคาบรกิารสงจากเงนิทีท่านไดมัดจำไวไปเร่ือยๆตามจำนวนคร้ังที่สง สวน

การสงกลับเปนคาใชจายของสมาชิกทีต่องรับผิดชอบ 

 นอกจากนี้หองสมุดพระคริสตธรรมกรุงเทพยังพัฒนาเปนระบบ E-Library โดยทำการ

อัพโหลดหนังสือตางๆ ลงในระบบ เพื่อนักศึกษา ศิษยเกา หรือผูที่สมัครเปนสมาชิกจะสามารถเขามา

อานหนังสือในระบบได 

แผนกโภชนาการ 

 บีบีเอสจัดเตรียมอาหารสามม้ือใหกับนักศึกษาที่พักประจำในหอพักของสถาบันโดยมีอาหาร

บริการตั้งแตม้ือเที่ยงวันจันทรถึงม้ือเที่ยงของวันศุกร มีแมครัวที่ดูแลการจัดเตรียมอาหาร และ

นักศึกษามีสวนรวมในการบริการและทำความสะอาดตางๆ เพื่อฝกฝนการเรียนรูในการรับใช 
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หลักสูตรการศึกษาที่เปดสอน 
สถาบนัฯไดจ้ดัหลกัสตูรการศกึษาไวอ้ยา่งเหมาะสมและมหีลกัสตูรทีห่ลากหลาย 
สําหรบัผูเ้รยีนทีม่คีวามสนใจเฉพาะดา้นทีแ่ตกตา่งกนัออกไปไดอ้ยา่งดเียีย่ม  
เพือ่การรบัใชร้ว่มกบัครสิตจกัรทอ้งถิน่ไดอ้ยา่งเกดิผล 
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หลกัสตูรพนัธกจิศาสตร ์(เอก)   
DOCTOR OF MINISTRY (D.MIN.) 

เปา้หมาย 

 หลักสูตรนี้มีเปาหมายที่จะพัฒนาผูรับใชพระเจาใหมีความรูความเขาใจในระดับสูงเพื่อยก

วิทยฐานะและศักยภาพในการรับใชพระเจาใหมีทักษะและความสามารถในการเปนผูนำคริสตจักร 

หรือองคกรคริสเตียนที่เกิดผลสูงสุด โดยรวมมือกับสถาบันศาสนศาสตรนานาชาติเอเชีย (AGST) 

ภายใต ATA และสถาบันศาสนศาสตรนานาชาติสหรัฐอเมริกา (ITS) การเรียนจะใชสถานที่        

พระคริสตธรรมกรุงเทพ (BBS) รวมทั้งหมด 7 วิชา (วิชาละ 5 หนวยกิต) ในระบบIntensive (วิชาละ 

1 สัปดาห) โดยจะเรียนวิชาหลักตางๆเปนเวลา 2 ป และใชเวลาในการเขียนวิทยานิพนธ (10 

หนวยกิต) อีกไมเกิน 3 ป รวมเปนเวลาในการเรียนทั้งหมดไมเกิน 5 ป 

เนือ้หาของหลกัสตูร 

 หลักสูตรนี้จะเนนที่การพัฒนางานพันธกิจศิษยาภิบาล การสอนศาสนศาสตร การเปนผูนำ  

พันธกิจโลกและอื่นๆ เพื่อจะเตรียมผูเรียนใหรับใชอยางเกิดผลในพันธกิจคริสตจักรและองคกร

คริสเตียนในประเทศไทย 

วชิาในหลกัสตูร 

1. “THEOLOGICAL FOUNDATION FOR MINISTRY” (DR.STEVE TAYLOR) 

Module description 

This module lays a Biblical and theological foundation for ministry. All ministry is God's    
ministry and stems from God's purposes for humankind. Our ministry is therefore   
grounded on God’s calling, equipping, leading and mode of service. Certain specific topics 
will be discussed such as the dilemma between pragmatism and Biblical methods,      
theology of holistic ministry, women in ministry, priesthood of all believers, ordination, the 
Kingdom of God, pastoral issues such as divorce & remarriage. Special attention is given 
to ministering in the Asian context. 

2. "HOLISTIC LEADERSHIP COACHING" (DR.DAVID CHANG) 

Module description:  

This module examines how to coach Christian leaders  towards holistic and long-term   
fruitfulness. Starting with the process of biblical leadership  development and healthy    
spirituality, the emphasis is to help Christian leaders take  responsibility for their own 
growth in all aspects of life. The foundation and techniques of Christian coaching will be 
incorporated to help leaders move towards biblical faithfulness  and fruitfulness. The    
content is applicable for any church and organizational context. 
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3.  “DEALING WITH HARD QUESTIONS THROUGH THE LENS OF JOB” (DR.VARUNAJ CHUANAI)  

Module description 

This module lays a Biblical and theological foundation for ministry. All ministry is 
God's ministry and stems from God's purposes for humankind. Our ministry is therefore 
grounded on God’s calling, equipping, leading and mode of service. Certain specific topics 
will bediscussed such as the dilemma between pragmatism and Biblical methods,       
theology of holistic ministry, women in ministry, priesthood of all believers, ordination, the    
Kingdom of God, pastoral issues such as divorce & remarriage. Special attention is given 

to ministering in the Asian context.                                        

4. "OLD TESTAMENT ETHICS" (DR.JAMES S. LEE)  

Module description 

In this course we will examine the theological, social, economic, and political dimensions 
of  Old Testament ethics such as wealth and poverty, ecological hermeneutic, marriage 
and  family, church and the state, and violence and war. In light of our socio-political and   
economiccontext, we will learn to determine the scope and applicability of Old Testament 
teachings for Christian living and in the church’s relation to its surrounding social, political and 
natural environment (e.g., culture, government, other religious communities, and land). 

5. "CHRISTIAN WORSHIP: BIBLICAL AND CONTEXTUAL PERSPECTIVES" (DR. SOOI LING TAN) 

Module description 

This course provides a framework for a Biblical, theological, and contextual study of      
Christian worship. It is grounded first on a biblical understanding on worship. Worship in the 
Old Testament as well as the New Testament will be examined. Second, drawing from    
biblical theological understandings, creating, and leading Christian worship using relevant      
expressions will be considered. Finally, practical aspects and models of  collaborative worship 
planning will be discussed. 

6. “DOING CHURCH: THEOLOGIZING ON CHURCH & MINISTRY” (DR.SUNNY TAN)  

Module description 

The module is in the field of Ecclesiology, the Christian doctrine of the Church. However, 
the module is not a systematic study on Church per se but an exploration of the          
theologizing process required in a “local church” (or local congregation / local assembly). 
The “local church” may be described as a theologizing community as it is God (theos)-
centred in existence and purpose. Hence, “theology” is being done all the time in the local 
church and at various levels. The local church leaders are expected to take the lead in 
theologizing or doing theology to formulate “sound doctrines” which are necessary for the 
church’s self-understanding and ministries. This module proposes that one of the leaders 
may well be designated as the “resident theologian” of the church. 

The module invites the students to explore their potential role as resident theologians in 
their respective local church context. The questions for their exploration include: What is 
required to fulfill such a role? What are the assumptions and convictions of a resident  
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theologian? What are the skills and tools needed? What is the process of doing theology 
in a local church in the context of Thailand? The module sessions will be conducted in a 
way that requires the students themselves to answer those questions. The students’   
exploration will be carried out within the perimeters established by the themes of Church”, 
“Theology” and “Ministry,” especially within the practical interest for “doing church,” “doing 
theology,” and “doing ministry.” (Access the Moodle for a brief recorded presentation on 

how the students are to locate themselves in relation to the three themes).        

7. “THEOLOGY & MINISTRY OF PAUL APPLIED TO MINISTRY IN THAILAND”   

Module description 

Paul’s ministry was very effective and based on sound theology. Studying his life and ministry 
as theologian, pastor, missionary, teacher provides insights into his lasting influence on    
generations of ministers after him. Paul has become a role model worth studying and      
following as example for faithful and effective ministry. Drawing from Paul’s experience,   
understanding of theology and ministry will provide insights that can be applied in our context 
of ministry. Therefore, this module explores and studies some aspects of Paul’s theology and 
philosophy of ministry that will inspire us in our ministry today in the Thai context. 

8. "SERVANT LEADERSHIP" 

Module description 

Often leaders in Christian organizations unwittingly or intentionally exercise leadership 
which is detrimental to organizations and the people that serve in the organizations.  
Leaders consciously or unconsciously adopt approaches which are antithetical to biblical 
values creating an unhealthy impact on the organization and its’ people. Also, leadership 
styles are used which are inappropriate for the situation facing an organization.  In       
response to these issues, this course will evaluate various approaches to leadership     
historically and currently used around the globe. The servant-leader model will be       
presented as a viable approach for both Christian and secular organizations. 

9. “APPROACHES & PRACTICES OF MINISTRY BASED RESEARCH”   

Module description 

The purpose of the module is to assist students in developing competencies and skills in 
educational research. To provide an understanding of choosing the research question     
according to the focus of interest in the ministry. To give a general knowledge as to the    
characteristics and properties of all the quantitative, qualitative, and mixed-methods research 
approaches. To provide an understanding of a particular type of research approach and   
developing a research proposal around that idea, including a review of literature that supports 
the study and a proposed methods section that complements the research question. 
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10. “CRISIS MANAGEMENT FROM OLD TESTAMENT EXPERIENCES"    

Module description 

The module is to provide an understanding of managing the crisis by using the experi-
ences from the persons in the Old Testament. To help the students to apply the lesson 
from crisis management into their context of service in the churches and organization   
appropriately. 

หมายเหตุ  

 คาใชจายตลอดหลักสูตรสามารถดูไดจากประกาศของทางสถาบันและวิชาที่เปดสอนแตละรุน

อาจจะมีความแตกตางกันไปบางวิชา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความจำเปนของสถานการณและความจำกัดดาน

เวลาของอาจารยผูสอนวิชานั้นๆ 

การจบหลกัสตูร 

1. เรียนครบทุกวิชาตามที่กำหนด และสงการบานทุกอยางครบถวน 

2. ไดเกรดเฉล่ียอยางนอย 3.0 ขึ้นไป  

3. เขียนวิทยานิพนธและไดรับการอนุมัติผานจากคณะกรรมการ 

คณุสมบตัขิองผูส้มคัร 

1. มีความสามารถดานภาษาอังกฤษในการฟง พูด อาน และเขียนดีพอสำหรับการเรียนใน

หลักสูตรนี้ 

2. จบการศึกษาระดับศาสนศาสตร (โท) (MBS./M.Div.) 

3. จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาทั่วไปและมีวุฒิการศึกษาระดับศาสนศาสตร (โท) 

M.Min. หรือ M.C.S. 

4. เปนผูที่มีบทบาทในคริสตจักรในองคกร หรือ ในหนวยงานคริสเตียน  

5. เปนคริสเตียนบังเกิดใหม มีชีวิตและหลักขอเชื่อที่ถูกตองตามหลักคำสอนของพระคัมภีร

ตามหลักการของคริสตจักรโปรแตสแตนท  

6. เปนสมาชิกของคริสตจักรที่ไดรับการรับรองจากองคกรคริสตศาสนาที่เปนที่ยอมรับวามี

หลักขอเชื่อที่ถูกตอง 

การสมคัรเรยีน 

 ผูสนใจสามารถดาวนโหลดใบสมัครจากเวปไซตของบีบีเอสกรอกขอมูลใหครบถวน พรอมกับ

แนบเอกสารที่กำหนดทั้งหมดสงเอกสารมายังสถาบัน หรือจะสแกนสงทางอีเมลของสถาบัน   

admin@bbsthai.org หรือไลนแอด @bbs1971 เม่ือรับเอกสารทุกอยางครบถวนแลวทางสถาบัน   

จะติดตอเพื่อสัมภาษณและประสานงานตามขั้นตอนตอไป   
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หลกัสตูรครสิตศาสนศาสตรศ์กึษา (โท)   
MASTER OF DIVINITY (M.DIV.)  

และ MASTER OF BIBLICAL STUDIES (M.B.S.) 

จดุประสงคข์องหลกัสตูร 

 เพื่อเตรียมผูเรียนใหมีความสามารถในการเปนนักคิดและนักคนควาพระวจนะของพระเจาอยาง

ลึกซึ้ง มีทักษะในการตีความหมายพระคัมภีรตามรากภาษาเดิมและสามารถนำความรูไปสูภาคปฏิบัติ

ในการรับใชในคริสตจักร หรือองคกรคริสเตียนไดอยางเหมาะสม โดยเปดการเรียนการสอนที่สถาบัน

ในเวลาปรกติซึ่งผูสนใจเรียนสามารถเดินทางมารวมชั้นเรียนและลงทะเบียนเรียนวิชาที่ตนสนใจได

ตามความสามารถและเวลาที่มี 

รายละเอยีดของหลกัสตูร 

1. ระดับ M.Div.จะศึกษาทั้งหมด 30 วิชา (วิชาละ 3 หนวยกิต) จำนวน 90 หนวยกิต หากลง

ทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาจะใชเวลาเรียน 3 ป  

2. ระดับ M.B.S. จะศึกษาทั้งหมด 20 วิชา (วิชาละ 3 หนวยกิต) จำนวน 60 หนวย หากลง

ทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาจะใชเวลาเรียน 2 ป จะตองลงวิชาภาคบังคับและวิชาเลือกตาม

ทีฝ่ายวิชาการกำหนด 

3. สำหรับศิษยเกาของพระคริสตธรรมกรุงเทพในหลักสูตร B.Th.ที่ออกไปรับใชแลวอยางนอย 

2 ป หรือจบหลักสูตร M.C.S. และ M.Min. จะไดรับการโอนหนวยกิต จำนวน 30 หนวยกิต 

ซึ่งจะทำใหสามารถจบหลักสูตรไดเร็วขึ้น การลงทะเบียนเรียนจะไดรับการอนุมัติใหลงวิชา

ตางๆจากฝายวิชาการ 

ขอ้กําหนดการศกึษา 

 นักศึกษาในหลักสูตรทั้งสองนี้ ตองลงทะเบียนเรียนใหครบจำนวนหนวยกิตที่กำหนด โดยมีผล

การเรียนเฉล่ียของแตละวิชาไมต่ำกวา 2.7 และมีเกรดเฉล่ียรวม 3.0 ขึ้นไป จึงจะจบหลักสูตรได 

การรบัใชป้ลายสปัดาหแ์ละฝกึงาน 

 ตลอดชวงเวลาระหวางภาคเรียน นักศึกษาประจำที่เรียนเต็มเวลาตองมีการรับใชปลายสัปดาห

รวมกับคริสตจักรทองถิ่นที่ตนเปนสมาชิกหรือไดรับการกำหนดจากสถาบัน ซึ่งนักศึกษาจะไดรับการ

ประเมินผลการรับใชจากศิษยาภิบาลหรือผูนำคริสตจักร 

ตารางเรยีนและวชิา 

เทอม 1 เทอม 2

ป 1

1. ภาษากรีก 1 
2. ประวัติศาสตรคริสตจักร 1  
3. แนะนำคริสเตียนศึกษา 
4. หลักการตีความหมาย 
5. พระกิตติคุณ 
6. คนควารายงาน (Intensive)

1. ภาษากรีก 2 
2. ประวัติศาสตรคริสตจักร 2 
3. ศาสนศาสตร 1 
4. พระคัมภรเดิมหมวดเบญจบรรณ 
5. พระธรรมกิจการของอัครทูต
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คําอธบิายวชิา (COURSES DESCRIPTION) 

หนึง่. หมวดพระคมัภรีศ์กึษา (BIBLICAL STUDIES) 

1. ภาคพนัธสัญญาเดิม (OLD TESTAMENT)  

 หมวดเบญจบรรณ 

 วิชานี้ศึกษาเก่ียวกับเนื้อหาและศาสนศาสตรของหนังสือหาเลมแรกของพระคัมภีรเดิมตั้งแต

พระธรรมปฐมกาลจนถึงพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ โดยเบ้ืองตนใหความสนใจกับลักษณะ

โครงสรางของการประพันธและเนื้อหาศาสนศาสตร รวมทั้งศึกษาทัศนะตางๆที่เก่ียวของของการ

เร่ิมตนและพัฒนาของพระธรรมหมวดนี้ 

 หมวดประวตัศิาสตร 

 วิชานี้ศึกษาพระคัมภีรเดิมตั้งแตพระธรรมโยชูวาจนถึงพระธรรมเอสเธอร โดยศึกษาราย

ละเอียดของเนื้อหาในดานประวัติศาสตร ความกาวหนาของอิสราเอล ศาสนศาสตรหลักตางๆของ

แตละเลม  รวมทั้งความสัมพันธของแตละเลมกับประวัติศาสตรของพระคัมภีรเดิม 

 หมวดผูพยากรณใหญ, ผูพยากรณนอย 

 วิชานี้ศึกษาการทรงเรียกและรับใชของบรรดาผูพยากรณตั้งแตพระธรรมอิสยาหจนถึง   

พระธรรมมาลาคี โดยเนนการเจาะรายละเอียดของเนื้อหาชวงเวลาการรับใชของผูพยากรณแต 

ละคน บทบาทที่มีตอสังคม การเก่ียวโยงและความสำเร็จในพระคัมภรีใหม และศาสนศาสตรหลัก

ที่เจาะจงของบางเลมเปนพิเศษ 

 หมวดบทกว ี

 วิชานี้เปนการศึกษาพระธรรมโยบจนถึงพระธรรมบทเพลงซาโลมอน โดยศึกษาเนื้อหาราย

ละเอียดของแตละเลม รูปแบบของบทประพันธตางๆ ศาสนศาสตรของแตละเลมและการตีความ

หมายที่ประยุกตกับสังคมยุคปจจุบัน 

ป 2

1. หลักการเทศนา 1 
2. ภาษาฮีบรู 
3. ศาสนศาสตร 2  
4. หลักศิษยาภิบาล  
5.พระคัมภีรเดิมหมวดประวัติศาสตร 
6. พระคัมภีรเดิมหมวดบทกวี

1. หลักการเทศนา 2  
2. จดหมายฝากเปาโล 
3. ศาสนศาสตร 3 
4. พระคัมภีรเดิมหมวดผูพยากรณใหญ 
5. คริสตจักรและสังคม 
6. การปกปองหลักขอเชื่อ

ป 3

1. พระคัมภีรเดิมหมวดผูพยากรณนอย 
2. จดหมายฝากทั่วไป 
3. แนะนำพันธกิจโลก 
4. ครอบครัวคริสเตียน 
5. จริยธรรมคริสเตียน

1. การบริหารคริสตจักร  
2. พระธรรมวิวรณ   
3. ศิษยาภิบาลกับการใหคำปรึกษา 
4. การประกาศกอตั้งคริสตจักร 
5. การพัฒนาผูนำผานการเปนพี่เล้ียง
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 ภาษาฮบีร ู

 วิชานี้ศึกษาเก่ียวกับการแนะนำภาษาฮีบรู ทั้งตัวอักษร หลักไวยากรณซึ่งเปนภาษาของพระ

คัมภีรเดิม การทำความเขาใจความหมาย การตีความและการพัฒนาคำศัพท เพื่อสามารถเขาใจ

พระคัมภีรเดิมไดดีและตีความหมายตามเจตนาด้ังเดิมของผูเขียนไดอยางถูกตอง 

2. ภาคพนัธสัญญาใหม (NEW TESTAMENT) 

 ภาษากรกี 1  

 วิชานี้เรียนภาษาของพระคัมภีรใหม แนะนำอักษร หลักไวยากรณและพัฒนาคำศัพทภาษา

กรีก เพื่อสามารถจะอานภาษาด้ังเดิมของพระคัมภรีใหมอยางถูกตอง 

 ภาษากรกี 2 

 การทำความเขาใจที่ลึกซึ้งกับบริบทของพระคัมภีรผานการใชทักษะภาษากรีก การวิเคราะห 

สังเคราะห และพัฒนาขบวนการศึกษาเชิงลึกในบริบทตางๆของพระคัมภีรใหม พรอมกับพัฒนา

ทักษะการแปลและตีความพระคัมภีรใหมอยางถูกตอง 

 พระกติตคิณุ 

 ศกึษาพระกิตตคุิณทัง้สีเ่ลม ตัง้แตพระธรรมมัทธวิถงึพระธรรมยอหน ทำความรูจกัเนือ้หาของ

แตละเลม ผูเขยีน เวลาทีเ่ขยีน ความสมัพนัธของทัง้สีเ่ลมวามคีวามเหมือนและแตกตางกนัอยางไร 

รวมทัง้จดุเนนความโดดเดนของแตละเลมทีน่ำเสนอชวีติและพระราชกิจของพระเยซคูริสต ใหความ

สนใจกับการวจิารณของยคุใหมและความนาเชือ่ถอืของพระกิตตคุิณในประวตัศิาสตร 

 พระธรรมกิจการ 

' ศึกษาเก่ียวกับการเร่ิมตนของคริสตจักรของพระเยซูคริสตภายใตรมเงาความเปนยิวใน    

ศตวรรษตนๆเขาใจธรรมชาติและการขยายของคริสตจักรที่พัฒนาขึ้นภายใตพันธกิจของเปาโล 

รวมทั้งความเก่ียวเนื่องของพระธรรมเลมนี้กับพระธรรมเลมอื่นๆในพระคัมภีรใหม   

 จดหมายฝากเปาโล 

 ศึกษาพระธรรมเลมตางๆ ที่เขียนโดยเปาโลตั้งแตพระธรรมโรมจนถึงพระธรรมฟเลโมน 

เปนการศึกษาแบบสำรวจอยางคราวๆ ถึงเบ้ืองหลัง โครงสรางและเนื้อหาหลักๆ ของแตละเลม

เนนทำความเขาเนื้อหาหลักและศาสนศาสตรของแตละเลมที่ตั้งใจเขียนใหกับผูอานในยุคแรก 

ตีความหมายและประยุกตกับคนในยุคปจจุบัน 

 จดหมายฝากทัว่ไป 

 ศึกษาพระธรรมเลมตางๆที่เขียนโดยอัครทูตคนอื่นๆ ตั้งแตพระธรรมฮีบรูจนถึงพระธรรม 

ยูดา เปนการศึกษาแบบสำรวจอยางคราวๆถึงเบ้ืองหลัง โครงสรางและเนื้อหาหลักๆของแต     

ละเลมเนนทำความเขาเนื้อหาหลักและศาสนศาสตรของแตละเลมที่ตั้งใจเขียนใหกับผูอานในยุค

แรก ตีความหมายและประยุกตกับคนในยุคปจจุบัน 

 พระธรรมววิรณ 

 ศึกษาพระธรรมเลมสุดทายของพระคัมภีรใหม เนนการตีความในมุมมองอนาคตศาสตร 

ทัศนะตางๆ ในการตีความหมายและทำความเขาใจหมายสำคัญของยุคสุดทายที่รับการเปดเผย

ในยุคสุดทาย 
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 หลกัการตีความหมาย 

 วิชานี้เนนการปฏิบัติและพัฒนาทักษะในการทำความเขาใจความหมายที่ผูเขียนยุคแรกตั้งใจ

สื่อสารกับผูอานในเวลานั้น โดยศึกษาหลักการตางๆในการหาความหมายพื้นฐาน ตีความและ

ประยุกตใหเขากับผูฟงในปจจุบันโดยไมสูญเสียความหมายด้ังเดิม พรอมทั้งใชทักษะตางๆในการ

ศึกษาพระธรรมเลมตางๆในพระคัมภีร 

สอง. หมวดศาสนศาสตร ์(THEOLOGICAL STUDIES) 

1. ศาสนศาสตรระบบ (SYSTEMATIC THEOLOGY) 

 ศาสนศาสตร 1 

 แนะนำหลักสูตรตางๆของศาสนศาสตรระบบและศึกษาหลักคำสอนเก่ียวกับพระเจา ในเร่ือง

ธรรมชาติของพระองค ราชโองการและราชกิจของพระองคศึกษาเก่ียวกับหลักคำสอนเร่ือง    

พระคัมภีรในเร่ืองการสำแดง ความถูกตองแนนอน สารบบและการเปดเผย  

 ศาสนศาสตร 2 

 ศึกษาหลักคำสอนเก่ียวกับพระคริสตและพระราชากิจแหงการไถของพระองคการบังเกิด 

ความตาย การเปนขึ้น การเสด็จกลับสวรรคและพระเกียรติสิริของพระองค และศึกษาเก่ียวกับ

เร่ืองมนุษย ความบาป และความรอดของคริสเตียน 

 ศาสนศาสตร 3 

 ศึกษาเก่ียวกับเร่ืองพระวิญญาณบริสุทธิ์ คริสตจักรและอนาคตศาสตรซึ่งเปนจุดจบและ

ความสมบูรณของความเชื่อของคริสเตียนตามหลักคำสอนของพระคัมภีรและเรียนรูเก่ียวกับ

แนวคิดหรือทัศนะตางๆที่มีหลากหลายในโลกของคริสเตียน 

2. ศาสนศาสตรเชิงปฏิบัติ (PRACTICAL THEOLOGY) 

 หลกัการเทศนา 1  

 ศึกษาเก่ียวกับการสื่อสารความจริงของพระคัมภีรผานการเทศนา ปูพื้นฐานในการแตงโครง

เทศน โครงสรางคำเทศนา การดำเนินการเทศนา และการประยุกตคำเทศนาที่เหมาะสม โดยเร่ิม

พื้นฐานของการแตงโครงเทศนแบบตามหัวเร่ือง และแบบตามขอพระธรรม  

 หลกัการเทศนา 2 

 ศึกษาการเตรียมและการเทศนาแบบอรรถาธิบายในรูปแบบตางๆพรอมกับพัฒนาทักษะใน

การนำเสนอเนื้อหา การเลาเร่ือง การสรางโครงเทศนที่เหมาะสม และพัฒนาทักษะในการเทศน

จริงในชั้นเรียน เพื่อเตรียมสำหรับการออกไปรับใชจริงในพันธกิจของพระเจา  

 การปกปองหลักขอเช่ือ 

 วิชานี้จะเตรียมพื้นฐานความเขาใจใหกับนักศึกษาในขอบเขตของการปกปองหลักขอเชื่อ 

นักศึกษาจะเรียนรูเกียวกับปญหาสำคัญตางๆของหลักขอเชื่อคริสเตียน แนวคิดตางๆที่โจมตี

ความเชื่อการปองกันและอธิบายตอบโตขอโตแยงตางๆอยางมีหลักเหตุผล 

 แนะนำครสิเตยีนศึกษา 

 วิชานี้เปนการศึกษาเก่ียวกับการแนะนำคริสตจักรทองถิ่นในการบริหารจัดการเก่ียวกับการ

สอนตางๆ โดยเนนเก่ียวกับเปาหมาย หลักการ โครงสราง และการพัฒนาหลักสูตรตางๆของการ

ศึกษาพระคัมภีรในคริสตจักร 
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 ครสิตจกัรและสังคม 

 วิชานี้ศึกษาวาชุมชนที่พระเยซูคริสตทรงตั้งขึ้นหรือที่เรียกวาคริสตจักรจะมีบทบาทอยางไร

กับสังคมและชุมชนที่คริสตจักรตั้งอยู เพื่อจะตอบสนองความตองการของชุมชมไดครบถวน ทั้ง

ดานความตองการฝายกายภาพและฝายจิตวิญญาณ ผานการศึกษาชุมชนและนำเสนอขาว

ประเสริฐหรือการมีสวนอยางเหมาะสม พรอมกับนำเสนอแหลงขอมูลตางๆในสังคมคริสเตียนที่  

คริสตจักรสามารถขอความชวยเหลือหรือรวมมือใหเปนประโยชนมากที่สุด  

 หลกัศิษยาภบิาล  

 วิชานี้เปนการสำรวจภาพรวมตางๆของงานรับใชของศษิยาภบิาลรวมทัง้บทบาทหนาที ่  ของ

ศษิยาภบิาล ความสมัพนัธกับคริสตจักร งานตางๆ ทัง้ดานรางกายและจติวญิญาณของศษิยาภบิาล  

 หลกัการบรหิารครสิตจกัร 

 วิชานี้เปนการสำรวจและเจาะลึกเก่ียวกับภาระกิจของศิษยาภิบาล เก่ียวกับองคกรคริสตจักร

และการบริหารจัดการ 

 การสรางบุคลากรเพือ่พนัธกจิ 

 วิชาการพัฒนาบุคลากรสูงานพันธกิจมีเปาหมายใหผูเรียนเขาใจวิธีการและแนวทางในการ

เสริมสรางผูอื่นในองคกรหรือคริสตจักรตามหลักพระคัมภีรเพื่อขยายอาณาจักรของพระเจา วิชานี้

จะแนะนำหลักการและถายทอดทักษะในการพัฒนาบุคลากรเชน การจัดการอบรมสัมมนา  train-

ing seminars  การสรางสาวก  discipleship  การเสริมสรางชีวิตฝายวิญญาณ  spiritual 

formation การเปนพี่เล้ียง mentoring การเปนโคช coaching และการทำงานเปนทีม teamwork. 

 ศิษยาภบิาลกบัการใหคำปรึกษา 

 วิชานี้เปนการแนะนำหลักของพระคัมภีรในการใหคำปรึกษา ของศิษยาภิบาลรวมทั้งแนะนำ

หลักการปฎิบัติตางๆในการใหคำปรึกษากับคริสเตียนในชุมชนคริสตจักรและเรียนรูการใหคำ

แนะนำกับผูที่มีปญหาในดานตางๆทั้งดานสังคมและจิตวิญญาณ โดยใชหลักการของพระวจนะ

และการพึ่งพิงพระเจาในการชวยเหลือคนที่มีปญหา 

 จรยิธรรมครสิเตียน 

 วิชานี้เนนเก่ียวกับการเรียนรูหลักจริยธรรมของคริสเตียนตามหลักคำสอนของพระคัมภีร 

เพื่อจะมีหลักปฏิบัติที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตในสงคมที่มีความคิดเปดกวางในดานจริยธรรม

สมัยใหมที่มีมุมมองหลากหลายซึ่งมีหลายอยางที่ขัดแยงกับคำสอนของพระคัมภีร นักศึกษาจะ

เรียนรูถึงจุดยืนที่ถูกตองในการหาขอสรุปสำหรับจริยธรรมตางๆที่สังคมหรือกฏหมายยอมรับแต

ขัดแยงกับหลักการของคริสเตียน  

 ครอบครัวคริสเตียน 

 วิชานี้จะเปนการศึกษาเก่ียวกับหลักการของพระคัมภีรเก่ียวกับชีวิตสมรส ครอบครัว และ

การเปนบิดามารดาอยางถูกตอง เพื่อชวยนักศึกษาในการประยุกตหลักของ พระคัมภีรกับชีวิต

สวนตัและเตรียมพรอมในการสอนคนอื่นในชุมชนของพระเจา เพื่อเปนการคิดและเตรียมตัวใน

การรับใชในชุมชนของพระเจาอยางเหมาะสม   
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3. ประวตัศิาสตรครสิตจกัร (HISTORICAL THEOLOGY)  

 ประวัติศาสตรครสิตจกัร 1 

 วิชานี้จะสำรวจประวัติศาสตรคริสตจักรตั้งแตการเร่ิมตนในเยรูซาเล็ม ขยายออกไปนอก

อิสราเอล และแพรไปยังประเทศตางๆในเอเชียและยุโรป เรียนรูการพัฒนาและเร่ิมตนขององคกร

คริสตจักรหลักคำสอน และคณะตางๆ รวมทั้งวิเคราะหปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อการแกไข

ในปจจุบัน 

 ประวัติศาสตรครสิตจกัร 2  

 วิชานี้จะศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตรคริสตจักรในประเทศไทยในดานการเร่ิมตนพันธกิจของ

มิชชั่นนารี การพัฒนาของคริสตจักร การกาวหนา ปญหา และการเพิ่มพูนคริสตจักร รวมทั้งการ

เขามาขององคการคริสตจักรตางๆ และวิเคราะหถึงปญหาในอดีตและการแกไขในปจจุบัน 

สาม. หมวดพนัธกจิครสิตจกัร (CHURCH MINISTRIES) 

 แนะนำพนัธกจิโลก 

 วชิานีเ้ปนการแนะนำรากฐานของพระคัมภรี การพฒันาในประวตัศิาสตร การขามวฒันธรรม

ขององคกรมิชชัน่นารีในอดีตและปจจบัุน ศกึษาการพฒันาของการสงมิชชัน่นารีและวางรากฐานอนั

สำคัญสำหรับคริสตจกัรถงึภาระและหนาทีข่องการทำพนัธกิจโลก 

 การประกาศกอต้ังครสิตจกัร  

 วิชานี้ศึกษาเก่ียวกับหลักกวางๆในดานศาสนศาสตร หลักการตางๆในการกอตั้งคริสตจักร

ในสังคมปจจุบัน และมองหาทางที่ดีที่สุดในการกอตั้งและเพิ่มพูนคริสตจักรในสังคมไทย  

การสอบจบ 

 เพื่อใหนักศึกษาไดทบทวนวิชาความรูที่จำเปนตางๆกอนออกไปรับใชพระเจา ทั้งความรูใน  

พระคัมภีร ศาสนศาสตร และภาคปฎิบัติตางๆ นักศึกษาระดับ M.Div. และ M.B.S. จะตองสอบขอ

เขียน ขอพระคัมภีร และการสัมภาษณ ซึ่งขอสอบและรายละเอียดตางๆจะแจกใหนักศึกษาเตรียมตัว

ลวงหนาในชวงตนเทอมของปการศึกษาแรก เปาหมายของการสอบมุงที่จะชวยใหนักศึกษาไดมี

ความเขาใจที่ชัดเจนกอนจบหลักสูตรการศึกษา โดยนักศึกษาตองสอบผานขอเขียนที่กำหนดใหดวย

คะแนน 80 % ขึ้นไป เม่ือสอบผานครบหมดแลว จะไดรับอนุมัติใหจบหลักสูตรได ซึ่งหมายถึงการมี

ผลการเรียนและจำนวนหนวยกิตตามที่สถาบันกำหนดไวในแตละหลักสูตร 

 คาใชจาย สามารถติดตอสอบถามจากทางสถาบัน 

คณุสมบตัขิองผูส้มคัร 

1. เปนคริสเตียนบังเกิดใหม มีชีวิตและหลักขอเชื่อที่ถูกตองตามหลักคำสอนของพระคัมภีร

ตามหลักการของคริสตจักรโปรแตสแตนท 

2. เปนสมาชิกของคริสตจักรที่ไดรับการรับรองจากองคกรคริสตศาสนาที่เปนที่ยอมรับวามี

หลักขอเชื่อที่ถูกตอง 

3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง  

4. มีความตั้งใจจะเรียนรูพระวจนะและรับใชพระเจาตามการทรงเรียกและของประทาน 
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การสมคัรเรยีน 

 ผูสนใจสามารถดาวนโหลดใบสมัครจากเวปไซตของบีบีเอส กรอกขอมูลใหครบถวน     

พรอมกับแนบเอกสารที่กำหนดทั้งหมดสงเอกสารมายังสถาบันหรือจะสแกนสงทางอีเมลของสถาบัน 

admin@bbsthai.org หรือไลนแอดที่ @bbs1971 เม่ือรับเอกสารทุกอยางครบถวนแลวทางสถาบัน 

จะติดตอเพื่อสัมภาษณและประสานงานตามขั้นตอนตอไป   
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หลกัสตูรศษิยาภบิาลศาสตร ์(โท) 
MASTER OF MINISTRY (M.MIN.) 

วตัถปุระสงค ์

 เปนหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนผูรับใชพระเจาที่กำลังรับใชเต็มเวลาและตองการเพิ่มพูน

ความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพในการรับใช โดยเขารับการศึกษาปละ 6 คร้ังๆ ละ 1 สัปดาห (5วัน/45 

ชั่วโมง) ภายในระยะเวลา 2 ป รวม 36 หนวยกิต 

คณุสมบตัขิองผูส้มคัร 

1. เปนผูรับใชพระเจาในคริสตจักรหรือองคกรคริสเตียน 

2. มีชีวิตและหลักขอเชื่อที่ถูกตองตามหลักคำสอนของพระคัมภีร 

3. สังกัดคริสตจักรหรือองคกรที่ไดรับการรับรองจากองคกรคริสตศาสนาที่เปนที่ยอมรับ 

4. จบการศึกษาระดับศาสนศาสตร (ตรี) หรือสาขาอื่นๆ ซึ่งจะมีการกำหนดการเรียนเพิ่ม

เติมจากทางสถาบัน 

คาใชจาย สามารถติดตอสอบถามจากทางสถาบัน 

การจบหลกัสตูร 

1. มีจำนวนชั่วโมงเรียนครบ และสงการบานตามกำหนดของระเบียบการศึกษา 

2. ไดคะแนนสะสมเฉล่ีย 3.0 ขึ้นไป หรือแตละวิชาตองไมนอยกวา 2.7 

3. เขียนโครงเทศนาละเอียด 30 หัวเร่ือง 

วชิาในหลกัสตูร 

 สถาบันฯไดจัดหลักสูตรที่มุงเนนและสงเสริมการรับใชมากกวาพื้นฐานความรูทั่วไปโดย.   

จะศึกษาทั้งหมด 12 ชุดวิชา  ดังนี้ 

1. การเทศนาทีมี่ประสิทธภิาพ (ADVANCE EXPOSITORY PREACHING)  

 วิชานี้เนนการพัฒนาทักษะในการเทศนา โดยทบทวนหลักการพื้นฐานที่นักศึกษาเคยเรียน

มาแลวและปฏิบัติจริงในการรับใช และพัฒนาตอยอดเพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญในการเทศนา

อยางเกิดผลมากยิ่งขึ้น โดยจะเนนทักษะการแตงโครงเทศนาการศึกษารายละเอียด การใช

ตัวอยางและการนำเสนออยางมีประสิทธิภาพ 

2. เดนิผานประวตัศิาสตรครสิตจกัร (WALK THROUGH CHURCH HISTORY)  

 วิชานี้จะเนนการวิเคราะหประวัติศาสตรคริสตจักรในภาพรวมตั้งแตการเร่ิมตนคริสตจักรใน

เยรูซาเล็ม การพัฒนาไปในยุโรป และเอเชีย ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในอดีต และประยุกตเพื่อการ

เรียนรูในปจจุบัน 

3. พนัธกจิครสิตจกัรไทยและปญหารวมสมัย (THAI CHURCH MINISTRY AND CONTEMPORARY 

ISSUES)  

 วิชานี้จะศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตรคริสตจักรในประเทศไทยในดานการเร่ิมตนพันธกิจของ

มิชชั่นนารี การพัฒนาของคริสตจักร การกาวหนา ปญหา และการเพิ่มพูนคริสตจักร รวมทั้งการ

เขามาขององคการคริสตจักรตางๆ และวิเคราะหถึงปญหาในอดีตและการแกไขในปจจุบัน 
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4. หลกัการปกปองหลักขอเช่ือสำหรบัศิษยาภบิาล (CHRISTIAN APOLOGETICS FOR PASTOR)  

 วิชานี้จะเตรียมพื้นฐานความเขาใจใหกับนักศึกษาในขอบเขตของการปกปองหลักขอเชื่อ 

นักศึกษาจะเรียนรูเกียวกับปญหาสำคัญตางๆของหลักขอเชื่อคริสเตียน แนวคิดตางๆ ที่โจมตี

ความเชื่อ การปองกันและอธิบายตอบโตขอโตแยงตางๆ อยางมีหลักเหตุผล 

5. การกอต้ังและเพิม่พนูครสิตจกัร (CHURCH PLANTING AND CHURCH GROWTH) 

 วิชานี้ศึกษาเก่ียวกับหลักกวางๆ ในดานศาสนศาสตรเก่ียวกับหลักการตางๆ ในการกอตั้งคริ

สตจักรในสังคมปจจุบันและนำเสนอรูปแบบตางๆ ในการกอตั้งและเพิ่มพูนคริสตจักรที่เหมาะสม

และเกิดผลในสังคมไทย  

6. โคชช่ิง (COACHING)  

 วิชานี้ไดนำเสนอทฤษฏีและแนวทางปฏิบัติลาสุดของโคชชิ่งบางอยางใหเขากับกับวิธีการ

เสริมสรางบุคคลตามหลักพระคัมภีร เพื่อใหผูเชื่อทั้งหลายสามารถพัฒนาเต็มศักยภาพของตน 

วิชานี้ไดชี้แจงความแตกของโคชชิ่งจากวิธีการอื่น เชนการใหคำปรึกษาหรือการเปนพี่เล้ียง 

นักศึกษาจะไดรับการอบรมผานทางตัวอยางของวิทยากรและการโคชกันในกลุมยอย เปาหมาย

ของวิชานี้คือใหผูที่เรียนจบสามารถนำไปเสริมสรางคนอื่นในพันธกิจหรือบริบทของตนโดยมี

อาจารยเปนผูชวยประเมินผล 

7. หลกัการใหคำปรึกษาและจริยธรรมคริสเตียน (PASTORAL COUNSELING AND CHRISTIAN 

ETHICS) 

 วิชานี้เนนเก่ียวกับการเรียนรูหลักจริยธรรมของคริสเตียนตามหลักคำสอนของพระคัมภีร เพื่อจะมี
หลักปฏิบัติที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตในสงคมที่มีความคิดเปดกวางในดานจริยธรรมสมัยใหม ที่มีมุม
มองหลากหลาย ซึ่งมีหลายอยางที่ขัดแยงกับคำสอนของพระคัมภีร นักศึกษาจะเรียนรูถึงจุดยืนที่ถูกตอง
ในการหาขอสรุปสำหรับจริยธรรมตางๆที่สังคมหรือกฏหมายยอมรับแตขัดแยงกับหลักการของคริสเตียน 
และประยุกตหลักพระคัมภีรเพื่อจะชวยในการสอนสมาชิกอยางถูกตอง 

 8. การพฒันาผูนำ (LEADERSHIP DEVELOPMENT)  
 วิชานี้ศึกษาเก่ียวกับการเปนผูนำและการสรางผูอื่นใหเปนผูนำที่เกิดผลตามขีดความสามารถที่เขา
มีอยูและพัฒนาใหมีทักษะแบบมืออาชีพ นักศึกษาจะเรียนรูเก่ียวกับรูปแบบของการเปนผูนำทีเ่กิดผล เพือ่จะ

พฒันาตนเองใหเตม็ขดีความสามารถ และสามารถไปชวยผูอืน่ใหเปนผูนำไดเชนเดยีวกนั  

9. การพฒันาชีวิตฝายวญิญาณ (SPIRITUAL FORMATION)  

 วิชานี้เนนการพัฒนาชีวิตฝายวิญญาณของผูเรียน สรางวนิยัของชวีติฝายวญิญาณ การอธษิฐาน 

พนัธกิจ จริยธรรม บุคลิกลักษณะชวีติ ซึง่เก่ียวโยงกับศาสนศาสตรแหงความบริสทุธิข์องชวีติผูรับใชพระเจา 

10.หลกัการบรหิารงานครสิตจกัร/องคกรครสิเตียนและพฒันาผูนำ (PRINCIPLES OF CHURCH/

ORGANIZATION ADMINISTRATION AND LEADERSHIP DEVELOPMENT)  

 หลักการบริหารงานทั่วไป การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทำงาน การควบคุมและ
กำกับดูแล  หลักการบริหารคริสตจักรและองคการคริสเตียน รูปแบบโครงสรางการจัดการและความแตก
ตาง แนวโนมการเปล่ียนแปลง สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและผลกระทบ แบบอยางการบริหารงานใน    
พระคัมภีร การพัฒนาผูนำทั่วไป ผูนำในยุคปจจุบัน หลักศาสนศาตรของภาวะผูนำ ภาพลักษณของการ
เปนผูนำ ผูนำทีม การพัฒนาผูนำอยางมีประสิทธิภาพ ผูนำผูรับใชและตัวอยางผูนำในพระคัมภีร 
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11. มานษุยวิทยา (CULTURAL ANTHROPOLOGY)  

 วิชานี้เปนการผสมผสานของพันธกิจตางๆ เชน พันธกิจองครวม มิชชั่น วัฒนธรรมและจริยธรรม 
แนะนำเก่ียวกับธรรมชาติของวัฒนธรรมของมนุษย องคการของความสัมพันธของสังคมและความ
สัมพันธระหวางคุณคาและการประพฤติของมนุษย ใหความสนใจกับภาษา เครือญาติและศาสนาที่เปน
ทั้งระบบของวัฒนธรรมและสิ่งที่ควบคุมสังคม การแบงชนชั้นและความไมเทาเทียมกันในวัฒนธรรมทั้ง
เชื้อชาติคนกลุมนอยและชนชั้นตางๆ 

12. การสรางสาวก (DISCIPLESHIP MAKING) 

 วิชานี้จะศึกษาขั้นตอนของพระคัมภีรในภาพกวางและเจาะจงที่จะชวยใหผูเชื่อในการเร่ิมตนเปน

สาวกของพระคริสต จากนั้นศึกษาถึงระบบ หลักการของพระคัมภีรและวิธีการทีใ่ชเปนเนือ้หาของการสราง
สาวก ซึง่จะครอบคลุมทัง้ภาพรวมของทัง้ระบบ และภาพเล็กทีเ่จาะไปสูชวีติบุคคลในคริสตจกัรทองถิน่ 

การสมคัรเรยีน 

 ผูสนใจสามารถดาวนโหลดใบสมัครจากเวปไซตของบีบีเอส กรอกขอมูลใหครบถวนพรอม

กับแนบเอกสารที่กำหนดทั้งหมด สงเอกสารมายังสถาบัน หรือจะสแกนสงทางอีเมลของสถาบัน 

admin@bbsthai.org หรือไลนแอด @bbs1971 เม่ือรับเอกสารทุกอยางครบถวนแลวทางสถาบัน

จะติดตอเพื่อสัมภาษณและประสานงานตามขั้นตอนตอไป  
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หลกัสตูรพฒันาผูนํ้าฆราวาส - ภาคคํา่/ออนไลน ์(โท)  
MASTER  IN CHRISTIAN STUDIES (M.C.S.) 

เปา้หมายของหลกัสตูร 

 หลักสตูรนีมี้เปาหมายทีจ่ะชวยพีน่องคริสเตยีนและผูนำคริสตจักรทองถิน่ใหมีความรูพืน้ฐานใน

พระคัมภรี ในดานเบ้ืองหลังและการสำรวจพระคัมภรีทัง้เดิมและใหมและความเขาใจกวางๆเก่ียวกับ

หลักศาสนศาสตรและระบบตางๆ ของคริสตจกัร รวมทัง้เขาใจหลักการทำงานของศษิยาภบิาลและ

ทกัษะในการเทศนาสัง่สอนและใหคำปรึกษา เพือ่พวกเขาจะสามารถมีสวนรวมในการรับใชในคริสตจักร

ทองถิน่ไดอยางมีประสทิธภิาพมากขึน้ เปนทีค่าดหวงัวาเม่ือเรียนจบแลว ผูเรยีนจะมคีวามรูความเขาใจ

ในพระคัมภรี และทกัษะพืน้ฐานตางๆในภาคปฎิบัต ิและมีความกระตอืรือรนในการรับใชมากขึน้ รวมทัง้

เปนผูนำคริสตจกัรทีร่วมมอืรบัใชกับศษิยาภบิาลไดดีมากขึน้ และมีความสามารถในการเทศนาหรือสอน

พระคัมภรีในคริสตจักรได 

รายละเอยีดหลกัสตูร 

 หลักสตูรนีเ้ปดสอนทัง้หมด 12 ชดุวชิา จำนวน 36 หนวยกติ โดยเปดการสอนในชวงเยน็ของ 

วนัจนัทร วนัองัคารและวนัพฤหสับดี เวลา 18:00-20:30 น.ตามภาคการศกึษาปรกตขิองสถาบัน ผูสนใจ

สามารถลงทะเบยีนเรยีนไดหลายรูปแบบ โดยเลือกเรียนสปัดาหละ 1- 3 วนัไดตามความสามารถของ

ตน ซึง่ผูทีล่งเรียนสปัดาหละ 3 วนัก็สามารถจบหลักสตูรไดภายใน 2 ป แตถาลงเพยีง 1-2 วชิา ก็จะยดื

เวลาการจบออกไป 

การดําเนนิการเรยีนการสอน 

 1. ทอดสดผานระบบออนไลน โดยการการบรรยาย การโตตอบกับนักศึกษาผานการถามตอบ 

การอภิปรายตางๆ และนำเสนอผานอุปกรณการเรียนตางๆ ของผูสอน 

 2. การตอบคำถามและอภิปรายของกลุมนักศึกษาในชั้นเรียน โดยผานการสื่อสารทางเสียงอยาง

แจมชัดและการตอบโตตอบของนักเรียนทางบานผานระบบการพิมพคำถามหรือแสดงความคิด

เห็น ซึ่งจะปรากฏที่จอคอมพิวเตอรของผูสอน และผูสอนจะตอบสนองผานการบรรยาย 

 3. เปดใหผูสนใจอยากมารวมเรียนที่ชั้นเรียนในวันเวลาดังกลาวที่สถาบันได 

 4. ผูสมัครเรียนแบบออนไลนจะตองมีอุปกรณคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพพอที่จะรองรับระบบ

โปรแกรมตางๆ รวมทั้งมีกลอง ไมโครโฟน และอินเตอรเนตที่มีคุณภาพสูง เพื่อจะเขารวมในการ

เรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วชิาในหลกัสตูร 

1. เบ้ืองหลงัและสำรวจพระคัมภรีเดิม (BACKGROUND AND SURVEY OF THE OLD TESTAMENT) 

 วิชานี้ศึกษาถึงเบ้ืองหลังทางประวัติศาสตรทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับ

พระคัมภีรเดิม เพื่อชวยใหเขาใจเบ้ืองหลังของพระคัมภีรในภาพรวมและแตละเลมและศึกษา

โครงสรางและเนื้อหายอๆของพระคัมภีรเดิมแตละเลม 
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2. เบ้ืองหลงัและสำรวจพระคัมภรีใหม (BACKGROUND AND SURVEY OF THE NEW TESTAMENT) 

 วิชานี้ศึกษาถึงเบ้ืองหลังทางประวัติศาสตรทางการเมือง สังคมและวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับ

พระคัมภีรใหม เพื่อชวยใหเขาใจเบ้ืองหลังของพระคัมภีรในภาพรวมและแตละเลมและศึกษา

โครงสรางและเนื้อหายอๆ ของพระคัมภีรใหมแตละเลม 

3. หลกัการเทศนา (PRINCIPLE OF PREACHING) 

 วิชานี้ศึกษาเก่ียวกับการสื่อสารความจริงของพระคัมภีรผานการเทศนา ปูพื้นฐานในการแตง

โครงเทศน โครงสรางคำเทศนาและการดำเนินการเทศนาและการประยุกตคำเทศนาที่เหมาะสม โดย

เร่ิมพื้นฐานของการแตงโครงเทศนแบบตามหัวเร่ืองและแบบตามขอพระธรรมและการเทศนาแบบ

อรรถาธิบายในรูปแบบตางๆ พรอมกับพัฒนาทักษะในการนำเสนอเนื้อหา การเลาเร่ือง การสราง

โครงเทศนที่เหมาะสมและพัฒนาทักษะในการเทศนจริงในชั้นเรียน เพื่อเตรียมสำหรับการออกไปรับ

ใชจริงในพันธกิจของพระเจา  

4. การตีความหมายพระคัมภรี (INTERPRET THE BIBLE) 

 วิชานี้เนนการปฏิบัติและพัฒนาทักษะในการทำความเขาใจความหมายที่ผูเขียนยุคแรกตั้งใจ

สื่อสารกับผูอานในเวลานั้น โดยศึกษาหลักการตางๆในการหาความหมายพื้นฐาน ตีความและ

ประยุกตใหเขากับผูฟงในปจจุบันโดยไมสูญเสียความหมายด้ังเดิม พรอมทั้งใชทักษะตางๆในการ

ศึกษาพระธรรมเลมตางๆ ในพระคัมภีร 

5. ศาสนศาสตรในบริบทสงัคมไทย1 (CHRISTIAN DOCTRINE IN THAI SOCIETY1) 

 วิชานี้ศึกษาศาสนศาสตรพื้นฐานตางๆ ที่จำเปนสำหรับความรูพื้นฐานของคริสเตียนเชน 

พระเจา พระคัมภีร พระคริสต เนนความจริงของคำสอนจากพระคัมภีรเปนพื้นฐาน พรอมกับการ

ประยุกตใหสอดคลองกับสังคมไทย  

6. ศาสนศาสตรในบริบทสงัคมไทย2 (CHRISTIAN DOCTRINE IN THAI SOCIETY2) 

 วชิานีศ้กึษาศาสนศาสตรพืน้ฐานตางๆ ทีจ่ำเปนสำหรบัความรูพืน้ฐานของคริสเตยีน เชน มนษุย 

ความบาป ความรอด คริสตจกัร พระวญิญาณบริสทุธิ ์ และอนาคตศาสตร เนนความจริงของคำสอนจาก

พระคัมภรีเปนพืน้ฐาน พรอมกับการประยกุตใหสอดคลองกับสงัคมไทย  

7. สำรวจประวตัศิาสตรครสิตจกัร (WALK THROUGH CHURCH HISTORY) 

 วิชานี้จะสำรวจประวัติศาสตรคริสตจักรตั้งแตการเร่ิมตนในเยรูซาเล็ม การขยายออกไปนอก

อิสราเอลและแพรไปยังประเทศตางๆ ในเอเชียและยุโรปเรียนรูการพัฒนาและเร่ิมตนขององคกร     

คริสตจักร หลักคำสอนและคณะตางๆ รวมทัง้วเิคราะหปญหาตางๆทีเ่กิดขึน้ในอดีตเพือ่การแกไขในปจจบุนั 

8. พนัธกจิครสิตจกัรไทยและปญหารวมสมัย (CHURCH AND MISSION) 

 วิชานี้จะศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตรคริสตจักรในประเทศไทยในดานการเร่ิมตนพันธกิจของ

มิชชั่นนารี การพัฒนาของคริสตจักร การกาวหนา ปญหาและการเพิ่มพูนคริสตจักร รวมทั้งการเขา

มาขององคการคริสตจักรตางๆ และวิเคราะหถึงปญหาในอดีตและการแกไขในปจจุบัน 

9. ครอบครวัครสิเตยีน (CHRISTIAN FAMILY) 

 ปฏิบัติและพัฒนาทักษะในการทำความเขาใจความหมายที่ผูเขียนยุคแรกตั้งใจสื่อสารกับผู

อานในเวลานั้น โดยศึกษาหลักการตางๆในการหาความหมายพื้นฐาน ตีความและประยุกตใหเขากับ

ผูฟงในปจจุบันโดยไมสูญเสียความหมายด้ังเดิม พรอมทั้งใชทักษะตางๆในการศึกษาพระธรรมเลม

ตางๆในพระคัมภีร 
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10. จรยิธรรมครสิเตียน (CHRISTIAN ETHICS) 

 วิชานี้เนนเก่ียวกับการเรียนรูหลักจริยธรรมของคริสเตียนตามหลักคำสอนของพระคัมภีร 

เพื่อจะมีหลักปฏิบัติที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตในสงคมที่มีความคิดเปดกวางในดานจริยธรรมสมัย

ใหม ที่มีมุมมองหลากหลาย ซึ่งมีหลายอยางที่ขัดแยงกับคำสอนของพระคัมภีร นักศึกษาจะเรียนรูถึง

จุดยืนที่ถูกตองใน การหาขอสรุปสำหรับจริยธรรมตางๆที่สังคมหรือกฏหมายยอมรับแตขัดแยงกับ

หลักการของคริสเตียน 

11. ศึกษาพระคัมภรีเดิม(บางเลม) (OLD TESTAMENT STUDY) 

 วิชานี้เลือกศึกษาพระคัมภีรเดิมบางเลม (สลับเลมเรียนในแตละเทอม) โดยเนนการศึกษา

เชิงลึกถึงเบ้ืองหลัง โครงสราง รายละเอียดของเนื้อ ความจริงของศาสนศาสตรและการประยุกตใชกับ

ชีวิตคริสเตียน 

12. ศึกษาพระคัมภรีใหม (บางเลม) (NEW TESTAMENT STUDY) 

 วิชานี้เลือกศึกษาพระคัมภีรใหมบางเลม(สลับเลมเรียนในแตละเทอม)โดยเนนการศึกษาเชิง

ลึกถึงเบ้ืองหลัง โครงสราง รายละเอียดของเนื้อ ความจริงของศาสนศาสตร และการประยุกตใชกับ

ชีวิตคริสเตียน 

ตารางการศกึษา  

คาใชจาย สามารถติดตอสอบถามจากทางสถาบัน 

คณุสมบตัขิองผูส้มคัร  

1. เปนคริสเตยีนบังเกิดใหมอยางนอย 1 ป มีชวีติและหลักขอเชือ่ทีถ่กูตองตามหลักคำสอนของพระคัมภรีตาม

หลกัการของครสิตจกัรโปรแตสแตนท 

2.เปนสมาชกิของคริสตจกัรทีไ่ดรับการรับรองจากองคกรคริสตศาสนาทีเ่ปนทีย่อมรับวามหีลกัขอเชือ่ทีถ่กูตอง 

3. จบการศกึษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึง่  

4. มีความตัง้ใจจะเรียนรูพระวจนะและรบัใชพระเจาตามการทรงเรยีกและของประทาน 

5. มีความรับผดิชอบและรวมรบัใชกับคริสตจักรทองถิน่คาใชจาย สามารถตดิตอสอบถามจากทางสถาบนั 

การสมคัรเรยีน 

 ผูสนใจสามารถดาวนโหลดใบสมัครจากเวปไซตของบีบีเอส กรอกขอมูลใหครบถวน พรอม

กับแนบเอกสารที่กำหนดทั้งหมด สงเอกสารมายังสถาบัน หรือจะสแกนสงทางอีเมลของสถาบัน ad-

min@bbsthai.org หรือ ไลนแอด @bbs1971 เม่ือรับเอกสารทุกอยางครบถวนแลว ทางสถาบันจะ

ติดตอเพื่อสัมภาษณและประสานงานตามขั้นตอนตอไป  

ป เทอม 1 เทอม 2

1 1. เบ้ืองหลังและสำรวจพระคัมภีรเดิม 
2. หลักคำสอนในบริบทสังคมไทย I  
3. บทเรียนจากประวัติศาสตรคริสต
จักร

1. เบ้ืองหลังและสำรวจพระคัมภีรใหม 
2. หลักคำสอนในบริบทสังคมไทย II  
3. คริสตจักรกับพันธกิจ

2 1. ศึกษาพระคัมภีรใหม (บางเลม) 
2. หลักการตีความหมายพระคัมภีร 
3. หลักการเทศนา

1. ศึกษาพระคัมภีรเดิม (บางเลม) 
2. จริยธรรมคริสเตียน 
3. ครอบครัวคริสเตียน
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หลกัสตูรบรหิารพนัธกจิครสิเตยีน (โท)   
MASTER OF CHRISTIAN ADMINISTRATION (M.C.A.) 

เปา้หมายของหลกัสตูร 

 หลักสูตรนี้กำหนดขึ้นเพื่อผูที่มีบทบาทในการเปนผูนำองคกรคริสเตียนอยูแลว หรือกำลัง

เตรียมตัวเพื่อจะเปนในอนาคต เปดสอนดานการบริหารจัดการองคกรคริสเตียนในกรอบของศาสน

ศาสตรและจริยธรรมตามหลักพระคัมภีรผูที่จบหลักสูตรนี้จะมีความรูและความเขาใจในหลักการและ

ขอเรียกรองตางๆ ของการเปนผูนำองคกรคริสเตียนไดชัดเจนมากขึ้น มีความกระตือรือรนในการนำ 

จัดการและบริหารองคกรที่พระเจาใหดูแลอยางดีมากขึ้น 

ลกัษณะของหลกัสตูร 

 เปนหลักสูตรที่ใชเวลาในการเรียน 2 ป จำนวน 30 หนวยกิต โดยมีวิชาเรียนหลักจำนวน 8 

วิชา (วชิาละ 3 หนวยกิต) โดยทัว่ไปจะเรียนประมาณทกุสามเดือนตอวชิา โดยเรียนเปนลกัษณะเขมขน

คร้ังละหนึง่สปัดาห นอกจากนัน้นกัศกึษาตองเขยีนโครงการหนึง่เร่ือง (Project Paper) ทีเ่ก่ียวของกบั

พนัธกจิตางๆขององคกรของตน ซึ่งจะไดหนวยกิต 6 หนวยกิต  

 หลักสูตรนี้เนนการจัดการ การนำและบริหารองคกรและหนวยงานคริสเตียนซึ่งมีสิ่งที่

คลายคลึงกับการจัดการบริหารธุรกิจทั่วไปในดานการเก่ียวของกับการพัฒนาบุคลากร การพัฒนา

องคกร การเงิน การวางแผน การประชาสัมพันธ เปนตน แตสิ่งที่เปนเอกลักษณพิเศษของหลักสูตรนี้

คือการใชหลักจริยธรรมของคริสเตียนเขาไปผสมผสานในเนื้อหาตางๆ ซึ่งองคกรคริสเตียนเปนสวน

หนึ่งของแผนดินของพระเจาจำและปนความสวางใหกับสังคม ดวยเหตุผลนี้การจัดทำหลักสูตรเพื่อ

ดำเนินธุรกิจตางๆอยางเดียวจงึไมเพยีงพอ จำเปนตองมีเนือ้หาทีมี่หลักการของพระคัมภรีเปนรากฐาน

ของการบรหิารจดัการ 

รปูแบบการเรยีนการสอน 

 ทุกวิชาจะมีอาจารยที่เชี่ยวชาญมาเปนผูสอน ซึ่งจะชวยพัฒนาทั้งความสามารถและความรู

ใหกับผูเรียน เนื้อหาจึงไมเปนเพียงแคความรู แตเปนการฝกในการแกปญหาตางๆที่อาจจะเกิดขึ้นใน

องคกรที่นักศึกษารับใชอยู ผานการพูดคุยแสดงความคิดเห็น ศึกษากรณีตัวอยาง การแกปญหา หรือ

การใชบทบาทสมมุตติางๆ โดยใชหลักการจากพระคริสตธรรมคัมภีรเปนแนวทาง 

คณุสมบตัขิองผูส้มคัร 

1. ผูสมคัรตองมีอาย ุ25 ปขึน้ไป 

2. จบการศกึษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึง่ 

3. ตองเปนผูทีรั่บใชในองคกรคริสเตยีนอยูแลว หรือกำลังเตรียมตวัทีจ่ะรับใช 

4. เปนผูมีความเชือ่ถกูตองตามหลักการของพระคัมภรี และเปนสมาชกิของคริสตจกัรทองถิน่ 

การจบหลกัสตูร 

 นกัศกึษาจะตองเรียนวชิาครบทัง้ 8 วชิา (24 หนวยกิต) และการเขยีนโครงการ (project paper)  

อีกหนึ่งหัวขอซึ่งจะได 6 หนวยกิต รวมเปน 30 หนวยกิต โดยมีเกรดเฉล่ียไมต่ำกวา 3.0  จึงจะ

จบหลักสูตรได 
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วชิาและเนือ้หา 

1. หลกัการผูนำครสิเตียน (CHRISTIAN LEADERSHIP)  

 วิชานี้เนนแนวคิดการเปนผูนำตามหลักพระคัมภีร การสรางทีมงาน และการนำทีมอยางตอ

เนื่อง การเปล่ียนแปลงที่เกิดจากความคิดริเร่ิมและการบริหาร ระบบความคิด การใหคำแนะนำ

ชวยเหลือและการตรวจสอบติดตามงาน สรางและแบงปนนิมิตวิสัยทัศน การสื่อสารกับบุคคล

ตางๆ การแกไขปญหา การนำทีมอยางมีพลัง ชีวิต งานรับใชและครอบครัวของผูนำ  

2. หลกัการบรหิารคริสเตยีน (CHRISTIAN MANAGEMENT)  

 วิชานี้เนนกระบวนการวางแผน การประยุกตใชและผลกระทบตอโครงสรางขององคกร การ

มอบหมายกระจายงานและการสรางแรงจูงใจ การนำและการควบคุมดูแล การนำประชุม การ

กำหนดเกณฑมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพครบวงจร การแนะนำสูโลกของธุรกิจปจจุบัน 

การทำงานภายใตสภาพแวดลอมทีข่ามวัฒนธรรม  

3. หลกัการเงนิและบัญชี (FINANCES & ACCOUNTING)   

 วิชานี้เรียนรูเก่ียวกับหลักการเงินและหลักการบัญชีสำหรับผูบริหาร เก่ียวของกับการเงิน

การลงทุน การจัดสรรงบประมาณ การดูบัญชีรายรับรายจาย งบดุลสำหรับผูบริหาร ที่ประยุกตให

สอดคลองกับบริบทของคริสตจักรและองคกร และหลักการระดมทุนสำหรับคริสตจักรและองคกร 

4. หลกัการบรหิารบุคคลและการพฒันาองคกร (HUMAN RESOURCE AND ORGANIZATIONAL 

DEVELOPMENT)  

 วิชานี้เนนพฤติกรรมและการพัฒนาในองคกรที่รวมถึงการนำไปสูเปล่ียนแปลง การพัฒนา

บุคลากรที่รวมถึงการรับคนเขาทำงาน การพัฒนา และการสงวนรักษาคน พฤติกรรมมนุษย และ

การจัดการกับความขัดแยง  

5. หลกัการประชาสัมพนัธและเทคโนโลยสีารสนเทศ (PUBLIC RELATIONS, INFORMATION 

TECHNOLOGY-IT)  

 วิชานี้เนนความเขาใจในธรรมชาติและบทบาทของการประชาสัมพันธในพันธกิจ กิจกรรม

ของการประชาสัมพันธการจัดงานสงเสริมพันธกิจในโอกาสพิเศษกลยุทธการพัฒนาการ

ประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ การใชสื่อสารมวลชนใหเกิดประโยชนสูงสุด การใชอินเตอรเน็ต

และการกระจายเสียง การผลิตสื่อที่ดึงดูงดูดใจ การแจกจายโฆษณา การสรางภาพลักษของ

องคกร การสรางความสัมพันธกับองคกรรัฐและองคการชุมชนทองถิ่น พื้นฐานการสรางเครือขาย 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. หลกักลยทุธทางความคิดและการวางแผน (STRATEGIC THINKING & PLANNING)  

 วิชานี้เนนความสามารถในการสังเกตสภาพแวดลอม วิธีคิดอยางมีวิสัยทัศน วิธีคิดจากรอบ

ขาง หลักการวางแผน 

7. หลกัการตลาด (MARKETING)  

 วิชานี้เนนเรียนรูหลักการตลาดอยางผสมผสานกับการสื่อสาร การสรางแบรนด อัตลักษณ

ขององคกร การประยุกต ใชหลักการตลาดในคริสตจักรและองคกร 
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8. กรณศึีกษาและสัมนา (CASE STUDY & SEMINAR) 

 วิชานี้เรียนรูการนำเสนอกรณีศึกษาตางๆที่เก่ียวของกับกระบวนการบริหาร หรือสิ่งจำเปนที่

ผูบริหารควรรู เชน ประเด็นทางกฎหมาย สิ่งแวดลอม ประยุกตธุรกิจสูพันธกิจ จากวิทยากรที่มี

ประสบกาณเฉพาะดาน ในรูปแบบของการสัมมนา อภิปราย รวมถึงการสะทอนและแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น 

การเขียนโครงการ (PROJECT PAPER) 6 CREDITS 

 เปนการนำเสนอโครงการตามรูปแบบของการเขียนวิทยานิพนธ เพื่อนำความรูที่ไดรับจาก

การเรียนไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับพันธกิจที่ตนรับผิดชอบอยูโดยมีการนำเสนอหัวขอ

โครงการตอคณะกรรมการเพื่อการอนุมัติกอนการเขียน 

ขอ้กําหนดในการเรยีน 

 การเรียนทุกวิชาจะมีการบานทั้งกอนและหลังการเรียนซึ่งประกอบดวย การอาน การเตรียม

ขอมูลเก่ียงกับงานในองคกรที่นักศึกษาทำอยู (เชน การเงิน หรือตารางการบริหาร) ระยะเวลา

กำหนดสำหรับสงงานขึ้นอยูกับอาจารยผูสอนเปนผูกำหนด 

PROJECT PAPER  

 นักศึกษาจะถูกกำหนดใหเขียนโครงการในระหวางการเรียนปที่ 2 ซึ่งการเขียนโครงการนี้จะ

ตองเปนสิ่งที่เก่ียวโยงกับการพันธกิจที่ตนรับใชอยู เพื่อจะเปนสิ่งที่สามารถประเมินองคกรของตน

ไดอยางมีประสิทธิภาพและการงางแผนเพื่อการพัฒนาไดอยางเหมาะสม รูปแบบการเขียน

โครงการตองไดรับการอนุมัติจากทางสถาบัน ซึ่งประกอบดวยรูปแบบและหลัการทำรายที่ถูกตอง 

ความยาวตองไมต่ำกวา 30 หนา 

ระบบการเรยีนการสอน 

 การเรียนจะเปนคร้ังละ 1 สัปดาห (เรียนวันจันทร-ศุกร) โดยตารางเวลาจะอยูชวงสัปดาหที่ 

2 ของเดือนพฤษภาคม สิงหาคม ตุลาคม และมีนาคม ของทุกป 

 คาใชจาย สามารถติดตอสอบถามจากทางสถาบัน 

การสมคัรเรยีน 

 ผูสนใจสามารถดาวนโหลดใบสมัครจากเวปไซตของบีบีเอส กรอกขอมูลใหครบถวนพรอม

กับแนบเอกสารที่กำหนดทั้งหมด สงเอกสารมายังสถาบัน หรือจะสแกนสงทางอีเมลของสถาบัน 

admin@bbsthai.org หรือ ไลนแอด @bbs1971 เม่ือรับเอกสารทุกอยางครบถวนแลว          

ทางสถาบันจะติดตอเพื่อสัมภาษณและประสานงานตามขั้นตอนตอไป  
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หลกัสตูรพนัธกจิโลก (โท) 
MASTER OF MISSIOLOGY (M.MISS.) 

หลกัการและเหตผุล 

 ทุกวันนี้คริสเตียนไทยกำลังตื่นตัวถึงความรับผิดชอบในการนำพระกิตติคุณไปถึงที่สุดปลาย

แผนดินโลกที่ยังมีหลายแหงที่รอคอยขาวประเสริฐอยู ถาหากคนเหลานีจ้ะไดฟงขาวประเสริฐก็ตองมี

การเตรียมคนทีจ่ะออกไปและนำขาวประเสริฐไปถงึพวกเขาและตองเปนคนทีพ่รอมจะออกไปรบัใชแบบ

ขามวฒันธรรมและยิ่งกวานั้นตองเตรียมคนทีจะมีภาระใจในการสงพวกเขาออกไปเปนมิชชั่นนารี ใน

ปจจุบันนี้มีการเปนมิชชั่นนารีไดหลายรูปแบบ แตผูที่จะสามารถเปนมิชชั่นนารีที่มีประสิทธิภาพและ

รับใชไดยาวนาน จำเปนตองไดรับการเตรียมตัวและการอบรมที่ดีกอนที่จะถูกสงออกไป เพื่อตอบ

สนองความจำเปนและความตองการนี้ พระคริสตธรรมกรุงเทพจึงไดทำการเปดหลักสูตรปริญญาโท

ดานพันธกิจโลกเพื่อตอบสนองตอพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสตในการนำพระกิตติคุณไปจนถึง

สุดปลายแผนดินโลก 

รายละเอยีดหลกัสตูร 

 หลักสูตรนี้จะเรียนทั้งหมด 48 หนวยกิต เปนระยะเวลา 1 ป 6 เดือน โดยผูที่จบปริญญาตรี

สาขาอื่นๆ หรือคริสตศาสนศาสตร(ตรี) จะตองเรียนศาสนศาสตรและวิชาอื่นๆเพิ่มเติมอีก 30 

หนวยกิต และเรียนหลักสูตรเฉพาะของหลักสูตรพันธกิจโลกอีก 18 หนวยกิต สวนผูที่จบศาสน

ศาสตร (โท) (M.C.S./M.Min./M.B.S./M.Div.) จะสามารถเรียนหลักสูตรนี้เพียงจำนวน 18 หนวยกิต

และจบหลักสูตรได หลักสตูรนีจ้ะวางรากฐานในพระวจนะของพระเจา เชนพระคัมภรีเดิมและพระคัมภรี

ใหม หลักการตคีวามหมายพระคัมภรี หลักการเทศนา ประวตัศิาสตรคริสตจกัร วธิกีารประกาศและการ

กอตัง้คริสตจกัร ศาสนศาสตร พนัธกจิโลก การทำงานขามวฒันธรรม ชวีติมิชชัน่นารี ศาสนาอืน่ๆ และ

ภาษาศาสตร  

วชิาในหลกัสตูร 

 สำหรับผูไมมีพื้นฐานทางศาสนศาสตรมากอนจะตองเรียนเพิ่มเติมอีก 30 หนวยกิตในระดับ

ศาสนศาสตร (โท) โดยทางสถาบันจะจัดวิชาตางๆ ใหตามชุดวิชาที่จำเปนตองเรียนเพิ่ม สวนวิชา

เฉพาะในหลักสูตรพันธกิจโลก มีจำนวน 6 ชุดวิชา (วิชาละ 3 หนวยกิต) คือ 

1. มติทิศันกระแสครสิเตยีนโลก 1-2 (PERSPECTIVE 1-2) 

 วิชานี้เนนเก่ียวกับการอธิบายเหตุผลและคำบัญชาจากพระคัมภีรใหประกาศขาวประเสริฐ

ออกไปทั่วโลก ยอนรอยการแผกระจายของกระแสคริสเตียนที่แพรขยายออกไปทั่วโลกตั้งแตสมัย

ของพระเยซูคริสตจนถึงปจจุบันรวมทั้งงานที่ยังคางอยูทีต่องทำใหสำเร็จ เขาถึงปญหาและความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ตองมีสำหรับการสื่อขาวประเสริฐแบบขามวัฒนธรรม สำรวจถึงแนวทาง

และโอกาสใหม ๆ ที่จะเชื่อฟงพระบัญชาของพระเจาในการมีสวนรวมในพระประสงคของพระองค

สำหรับทั้งโลกทั้งในและตางประเทศของผูเขาอบรม ใหความเขาใจเบ้ืองตนเพื่อการมีสวนรวมใน

การประกาศขาวประเสริฐออกไปทั่วโลกและในการพัฒนางานระหวางประเทศที่สลับซับซอนอยาง

มีประสิทธิภาพ เขาถึงองคประกอบเบ้ืองตนที่สำคัญสำหรับการวางยุทธศาสตรอยางชาญฉลาดใน

การทำงานของมิชชันนารีที่ออกไปจากคริสตจักร ใหรากฐานสำหรับการศึกษาคนควาและดำเนิน

กาวตอไปรวมถึงการตัดสินใจที่สำคัญ ๆ ของชีวิต 
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2. มานษุยวิทยา วัฒนธรรม และพนัธกจิโลก (CULTURAL ANTHROPOLOGY) 

 วิชานี้เปนการผสมผสานของพันธกิจตางๆเชน พันธกิจองครวม มิชชั่น วัฒนธรรมและ

จริยธรรม แนะนำเก่ียวกับธรรมชาติของวัฒนธรรมของมนุษย องคการของความสัมพันธของ

สังคมและความสัมพันธระหวางคุณคาและการประพฤติของมนุษย ใหความสนใจกับภาษา เครือ

ญาติ และศาสนาที่เปนทั้งระบบของวัฒนธรรมและสิ่งที่ควบคุมสังคม การแบงชนชั้นและความไม

เทาเทียมกันในวัฒนธรรมทั้งเชื้อชาติคนกลุมนอยและชนชั้นตางๆ 

3. ชีวิตมิชช่ันนาร ี(MISSIONARY LIFE) 

 วิชานี้มีจุดมุงหมายใหนักศึกษามีความเขาใจถึงชีวิตมิชชันนารี เพื่อผูที่เตรียมตัวเปนมิชชัน

นารีจะไดทราบถึงขั้นตอนการเตรียมตัวเปนมิชชันนารี การเตรียมตัวทำพันธกิจขามวัฒนธรรม ผู

ที่ไมไดออกไปเปนมิชชันนารีก็จะไดรับทราบถึง ความจริงของชีวิตมิชชันนารีเพื่อจะสามารถมี

สวนสนับสนุนไดตรงกับความตองการของมิชชันนารี โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาผูที่กำลังเปนผู

นำคริสตจักรหรือจะเปนผูนำ.  คริสตจักรในอนาคต วิชานี้จะชวยใหทานสามารถเตรียมคริสตจักร

ของทานใหสามารถสงมิชชันนารีออกไปไดโดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรียมมิชชันนารีที่จะรับการสง

ออกจากคริสตจักรของทานผานองคการสงมิชชันนารี 

4. ศาสนาอ่ืน  ๆ(OTHER RELIGION) 

 วิชานี้มีเปาเพื่อนักศึกษาจะมีความเขาใจและคิดอยางเปนระบบเก่ียวกับความเชื่อของ

ศาสนาอื่นในโลกโดยมีมุมมองจากความเปนคริสเตียนที่มีความเชื่อในพระคัมภีรวาไดรับการ

สำแดงจากพระเจาและเปนรากฐานของความเชื่อของคริสตชน นักศึกษาจะเรียนรูเก่ียวกับศาสนา

ฮินดู โดยศึกษาถึงรากฐานความเชื่อในคัมภีรและวัฒนธรรมความเชื่อตางๆของชาวฮินดูใน

ประเทศไทย นอกจากนั้นยังศึกษาเก่ียวกับความเชื่อของศาสนพุทธ โดยนักศึกษาจะเรียนรูการ

คิดอยางเปนระบบเก่ียวกับคำสอนของพุทธศาสนาวามีการพัฒนาขึ้นจนมีความแตกตางจาก

ศาสนาฮินดูอยางไร นอกจากนั้นนักศึกษายังจะเรียนรูเก่ียวกับคำสอนของศาสนาอิสลาม หลักขอ

เชื่อ การปฏิบัติในประเทศไทยตลอดจนวิธีการตางๆในการประกาศขาวประเสริฐกับศาสนิกขน

ของศาสนาเหลานี้ 

5. ภาษาศาสตร (LINGUISTICS) 

 แนะนำความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับภาษาศาสตร และการนำความรูนี้ไปใชเพื่อการเรียนภาษาในบริบท

ขามวัฒนธรรมเพื่อแนะนำประสบการณในการใชเทคนิคและวิธีการเรียนภาษากับผูพูดภาษาตัวอยาง 

6. MISSION TRIP  

 นักศึกษาตองออกฝกงานในโปรเจคพิเศษ เปนการประกาศขามวัฒนธรรมภายในหรือตางประเทศ 

คาใชจาย สามารถติดตอสอบถามจากทางสถาบัน 

คณุสมบตัขิองผูส้มคัร 

 1. เปนคริสเตียนบังเกิดใหม มีชีวิตและหลักขอเชื่อที่ถูกตองตามหลักคำสอนของพระคัมภีร 

ตามหลักการของคริสตจักรโปรแตสแตนท 

 2. เปนสมาชิกของคริสตจักรที่ไดรับการรับรองจากองคกรคริสตศาสนาที่เปนที่ยอมรับวา 

มีหลักขอเชื่อที่ถูกตอง 

 3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง  

 4. มีความตั้งใจจะเรียนรูพระวจนะและรับใชพระเจาตามการทรงเรียก และของประทาน 
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การสมคัรเรยีน 

 ผูสนใจสามารถดาวนโหลดใบสมัครจากเวปไซตของบีบีเอสกรอกขอมูลใหครบถวนพรอมกับ

แนบเอกสารที่กำหนดทั้งหมดสงเอกสารมายังสถาบันหรือจะสแกนสงทางอีเมลของสถาบัน    

admin@bbsthai.org หรือ ไลนแอด @bbs1971 เม่ือรับเอกสารทุกอยางครบถวนแลว          

ทางสถาบันจะติดตอเพื่อสัมภาษณและประสานงานตามขั้นตอนตอไป  
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หลกัสตูรครสิตศาสนศาสตรศ์กึษา (ตร)ี 
BACHELOR OF THEOLOGY (B.TH.) 

เปา้หมายของหลกัสตูร 

 เพื่อเตรียมคนหนุมสาวใหพรอมในการรับใชพระเจาในคริสตจักรและองคกรคริสเตียนตางๆ

โดยการเขารับการอบรมทั้งความรูในพระวจนะของพระเจาและระเบียบวินัยฝายวิญญาณ 

รายละเอยีดของหลกัสตูร 

 เปนการเรียนทางวิชาการ 4 ป และออกฝกงานภาคสนามในคริสตจักรทองถิ่นอีก 1 ป โดย

ตองเรียนทั้งหมดจำนวน 132 หนวยกิต 

ตารางการศกึษา 

ป เทอม 1 เทอม 2

1 1. สำรวจพระคัมภีร 
2. ชีวิตคริสเตียนและทักษะทางสังคม 
3. หลักการตีความหมายและศึกษาพระคัมภีร 
4. การประกาศและสรางสาวก 
5. พระกิตติคุณ 
พื้นฐานดนตรี 1 

1. หลักการนมัสการ 
2. พระคัมภีรเดิมหมวดเบญจบรรณ 
3. พันธกิจเด็กและเยาวชน 
4. ศาสนศาสตร 1  
5. พระธรรมกิจการ 
พื้นฐานดนตรี 2

17 หนวยกิต 17 หนวยกิต

2-3 
(ปค่ี)

1. หลักการสอน 1(ป2) 
1. หลักการเทศนา 1 (ป3) 
2. การสื่อสารและเทคโนโลยี (ป2) 
2. แนะนำคริสเตียนศึกษา 1(ป 3) 
3. ประวัติศาสตรคริสตจักร1 
4. พระคัมภีรเดิมหมวดประวัติศาสตร 
5. จดหมายฝากเปาโล 1 
ภาษาอังกฤษ 1  
ภาษาอังกฤษ 3

1. หลักการสอน 2 (ป 2) 
1.หลักการเทศนา 2 (ป 3) 
2. การพัฒนาศักยภาพผูนำ (ป 2) 
2. แนะนำคริสเตียนศึกษา 2 (ป 3) 
3. ประวัติศาสตรคริสตจักร 2 
4. พระคัมภีรเดิมหมวดบทกว ี
5. การปกปองหลักขอเชื่อ 
ภาษาอังกฤษ 2 
ภาษาอังกฤษ 4

17 หนวยกิต 17 หนวยกิต



BBS Catalog 2021-2026 P. 40

คําอธบิายวชิา (COURSES DESCRIPTION) 

1. ภาคพนัธสัญญาเดิม (OLD TESTAMENT) 

 สำรวจพระคัมภรี 

 วชิานีเ้ปนการสำรวจพระคัมภรีเดิมและพระคัมภรีใหมเรยีนรูหมวดหมูของพระคัมภรีใหความ

สนใจกับประวตัศิาสตรของพระคัมภรีการพัฒนาเปนสาระบบและเนือ้หาโดยยอของแตละเลม 

 หมวดเบญจบรรณ 

 วิชานี้ศึกษาเก่ียวกับเนื้อหาและศาสนศาสตรของหนังสือหาเลมแรกของพระคัมภีรเดิมตั้งแต.     

พระธรรมปฐมกาลจนถึงพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ โดยเบ้ืองตนใหความสนใจกับลักษณะ

โครงสรางของการประพันธและเนื้อหาศาสนศาสตร รวมทั้งศึกษาทัศนะตางๆของการเร่ิมตนและ

พัฒนาของพระธรรมหมวดนี้ 

 หมวดประวัติศาสตร 

 วิชานี้ศึกษาพระคัมภีรเดิมตั้งแตพระธรรมโยชูวาจนถึงพระธรรมเอสเธอร โดยศึกษาราย

ละเอียดของเนื้อหาในดานประวัติศาสตร ความกาวหนาของอิสราเอล ศาสนศาสตรหลักตางๆของ

แตละเลม รวมทั้งความสัมพันธของแตละเลมกับประวัติศาสตรของพระคัมภรีเดิม 

ป 2-3 
(ปคู)

1. หลักการสอน 1(ป2) 
1. หลักการเทศนา 1 (ป 3) 
2. การสื่อสารและเทคโนโลยี (ป 2 
2. แนะนำคริสเตียนศึกษา 1(ป 3) 
3. พระคัมภีรเดิมหมวดผูพยากรณใหญ 
4. จดหมายฝากเปาโล 2   
5. ศาสนศาสตร 2 
ภาษาอังกฤษ 1 
ภาษาอังกฤษ 3

1. หลักการสอน 2 (ป 2)  
1. หลักการเทศนา 2 (ป 3) 
2. การพัฒนาศักยภาพผูนำ (ป 2)  
2. แนะนำคริสเตียนศึกษา 1(ป 3) 
3. ครอบครัวและจริยธรรมคริสเตียน 
4. จดหมายฝากทั่วไป 
5. ศาสนศาสตร 3 
ภาษาอังกฤษ 2 
ภาษาอังกฤษ 4  

17 หนวยกิต 17 หนวยกิต

ฝกงาน 3 หนวยกิต 3 หนวยกิต

4 1. พระธรรมวิวรณ 
แนะนำภาษากรีกฟนฐานและการใชคูมือ 
แนะนำพันธกิจโลก 
การประกาศและกอตั้งคริสตจักร 
จิตวิทยาคริสเตียน

1. การบริหารคริสตจักร 
2.พระคัมภีรเดิมหมวดผูพยากรณนอย 
3. หลักศิษยาภิบาล 
4. จริยธรรมคริสเตียน 
5. การใหคำปรึกษา

15 หนวยกิต 15 หนวยกิต

รวม 138 หนวยกิต
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 หมวดบทกว ี

 วิชานี้เปนการศึกษาพระธรรมโยบจนถึงพระธรรมบทเพลงซาโลมอน โดยศึกษาเนื้อหาราย

ละเอียดของแตละเลม รูปแบบของบทประพันธตางๆ ศาสนศาสตรของแตละเลมและการตีความ

หมายที่ประยุกตกับสังคมยุคปจจุบัน 

 หมวดผูพยากรณใหญ, ผูพยากรณนอย 

 วิชานี้ศึกษาการทรงเรียกและรับใชของบรรดาผูพยากรณ ตั้งแตพระธรรมอิสยาหจนถึง  

พระธรรมมาลาคี โดยเนนการเจาะรายละเอียดของเนื้อหา ชวงเวลาการรับใชของผูพยากรณ

แตละคน บทบาทที่มีตอสังคม การเก่ียวโยงและความสำเร็จในพระคัมภีรใหมและศาสนศาสตร

หลักที่เจาะจงของบางเลมเปนพิเศษ 

2. ภาคพนัธสัญญาใหม (NEW TESTAMENT) 

 พระกติตคุิณ 

 วิชานี้ศึกษาพระกิตติคุณทั้งสี่เลม ตั้งแตพระธรรมมัทธิวถึงพระธรรมยอหนทำความรูจัก

เนื้อหาของเลมแตกตาง ผูเขียน ระยะเวลา ความสัมพันธของทั้งสี่เลมวามีความเหมือนและ    

แตกตางกันอยางไร รวมทั้งจุดเนน ความโดดเดนของแตละเลมที่นำเสนอชีวิตและพระราชกิจของ

พระเยซูคริสตใหความสนใจกับการวิจารณของยุคใหมและความนาเชื่อถือของพระกิตติคุณใน

ประวัติศาสตร 

 พระธรรมกจิการ 

 วิชานี้ศึกษาเก่ียวกับการเร่ิมตนของคริสตจักรของพระเยซูคริสตภายใตรมเงาความเปนยิวใน

ศตวรรษตนๆ เขาใจธรรมชาติและการขยายของคริสตจักรที่พัฒนาขึ้นภายใตพันธกิจของเปาโล 

รวมทั้งความเก่ียวเนื่องของพระธรรมเลมนี้กับพระธรรมเลมอื่นๆในพระคัมภีรใหม 

 จดหมายฝากเปาโล 

 วิชานี้ศึกษาพระธรรมเลมตางๆที่เขียนโดยเปาโลตั้งแตพระธรรมโรมจนถึงพระธรรมฟเลโมน 

เปนการศึกษาแบบสำรวจอยางคราวๆถึงเบ้ืองหลังโครงสรางและเนื้อหาหลักๆของแตละเลม เนน

ทำความเขาเนื้อหาหลักและศาสนศาสตรของแตละเลมที่ตั้งใจเขียนใหกับผูอานในยุคแรก      

และตีความหมายกับประยุกตกับคนในยุคปจจุบัน 

 จดหมายฝากทัว่ไป 

 วิชานี้ศึกษาพระธรรมเลมตางๆที่เขียนโดยอัครทูตคนอื่นๆ ตั้งแตพระธรรมฮีบรูจนถึง     

พระธรรมยูดา เปนการศึกษาแบบสำรวจอยางคราวๆถึงเบ้ืองหลัง โครงสรางและเนื้อหาหลักๆ

ของแตละเลมเนนทำความเขาเนื้อหาหลักและศาสนศาสตรของแตละเลมที่ตั้งใจเขียนใหกับผูอาน

ในยุคแรกและตีความหมายกับประยุกตกับคนในยุคปจจุบัน 

 พระธรรมววิรณ 

 วิชานี้ศึกษาพระธรรมเลมสุดทายของพระคัมภีรใหมเนนการตีความในมุมมองอนาคตศาสตร 

ทัศนะตางๆในการตีความหมายและทำความเขาใจหมายสำคัญของยุคสุดทายตางๆที่รับการเปด

เผยในยุคสุดทาย 

 หลกัการตีความหมายและการศึกษาพระคัมภรี 

 วิชานี้เนนปฏิบัติและพัฒนาทักษะในการทำความเขาใจความหมายที่ผูเขียนยุคแรกตั้งใจ

สื่อสารกับผูอานในเวลานั้น โดยศึกษาหลักการตางๆในการหาความหมายพื้นฐาน ตีความและ
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ประยุกตใหเขากับผูฟงในปจจุบันโดยไมสูญเสียความหมายด้ังเดิม พรอมทั้งใชทักษะตางๆในการ

ศึกษาพระธรรมเลมตางๆในพระคัมภีร 

 แนะนำภาษากรีกและการใชคูมือ 

 วิชานี้เรียนภาษาของพระคัมภีรใหม แนะนำอักษร หลักไวยากรณ และพัฒนาคำศัพท

ภาษากรีก เพื่อสามารถจะอานภาษาด้ังเดิมของพระคัมภีรใหมอยางถูกตอง รวมทั้งเรียนรูการ

ใชคูมือตางๆในการศึกษาพระคัมภีรและเตรียมการเทศนา  

3. หมวดศาสนศาสตร (THEOLOGY) 

 ศาสนศาสตร 1 

 วิชานี้แนะนำหลักสูตรตางๆของศาสนศาสตรระบบ และศึกษาหลักคำสอนเก่ียวกับพระเจา 

ในเร่ืองธรรมชาติของพระองค ราชโองการและราชกิจของพระองค ศึกษาเก่ียวกับหลักคำสอน

เร่ือง พระคัมภีร ในเร่ืองการสำแดง ความถูกตองแนนอน สารบบและการเปดเผย นอกจากนั้นยัง

ศึกษาหลักคำสอนเก่ียวกับพระคริสต ในดานธรรมชาติสองอยางของพระองค การถอมใจ       

การบังเกิด ความตาย การเปนขึ้น การเสด็จกลับสวรรคและพระเกียรติสิริของพระองค 

 ศาสนศาสตร 2 

 วิชานี้ศึกษาหลักคำสอนเก่ียวกับมนุษยและความบาป ในดานการเร่ิมตน การลมลงและผล

ของบาป นอกจากนั้นยังศึกษาเก่ียวกับคำสอนเร่ืองความรอด ในดานการเลือกสรร การทรงเรียก 

การกลับใจใหม การทำใหเปนผูชอบธรรม การบังเกิดใหม การชำระใหบริสุทธิ์ การปกปองรักษา

ไว และพระคุณของพระเจาและยังศึกษาหลักคำสอนเร่ืองคริสตจักรในดานธรรมชาติ บทบาท 

องคกร และพันธกิจของคริสตจักรในแผนการของพระเจาตอโลกนี้ 

 ศาสนศาสตร 3 

 วิชานี้ศึกษาเก่ียวกับคำสอนเร่ืองพระวิญญาณบริสุทธิ์ ถึงพระลักษณะความเปนพระเจา  

ของประทาน และพระราชกิจของพระองคในโลกและในผูเชื่อ คำสอนเก่ียวกับทูตสวรรค ซาตาน 

และวิญญาณชั่ว เก่ียวกับทูตสวรรคดีและวิญญาณชั่ว การเร่ิมตน การลมลง ระดับและกลุมตางๆ 

การงาน และจดุหมายปลายทาง นอกจากนัน้ยงัศกึษาหลักคำสอนเก่ียวกับอนาคตศาสตร ในเร่ืองสิง่

ทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคตทัง้สิง่ทีเ่กียวกับแตละคนและการเปนขึน้จากตายของพระกายของ  พระคริสต 

แผนการของพระเจาสำหรับอสิราเอลของโลกและคริสตจกัร การพพิากษาและชวีตินรัินดร 

 หลกัการปกปองหลักขอเช่ือ 

 วิชานี้ศึกษาเก่ียวกับลักษณะวิธีการและปญหาที่เก่ียวกับการปกปองหลักขอเชื่อของ

คริสเตียน ซึ่งรวมถึงความรูเก่ียวกับความจริงตางๆ ของโลกคริสเตียนและความจริงตางๆที่เก่ียว

กับการทรงพระชนมอยูของพระเจา การมาบังเกิดเปนมนุษย และสิทธิอำนาจของพระคัมภรี เพื่อ

ชวยใหคริสเตียนมีหลักในการสื่อสารกับผูไมเชื่ออยางมีหลักการและเหตุผลที่ถูกตอง 

4. หมวดศาสนศาสตรเชิงปฏิบัติ (PRATICAL THEOLOGY)  

 หลกัจติวิทยาครสิเตียน 

 วิชานี้แนะนำแนวคิดและทฤษฏีตางๆของจิตวิทยาและการประยุกตกับชีวิตจริงใน

สถานการณตางๆ หัวเร่ืองที่ศึกษาประกอบดวยประวัติศาสตรของการศึกษาจิตวิทยา วิธีการทำ

วิจัย ความรูสึก ความคิด จิตสำนึก ความกดดันและการรับมือ การเรียนรู ความทรงจำ แรงจูงใจ

และอารมณความรูสึก 
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 หลกัการใหคำปรึกษา 

 วิชานี้ศึกษาเก่ียวกับการประยุกตหลักจิตวิทยาและการใหคำปรึกษาเขากับพันธกิจของ     

คริสตจักร โดยมีการเนนพิเศษที่การแกไขปญหาความตาย ความทุกข การหยาราง การติดยา

เสพติด หรือดานปญหาทางเพศตางๆ 

5. หมวดพนัธกจิปฏบัิติ (PRACTICAL MINISTRY) 

 พฒันาทกัษะชีวิต 

 วิชานี้หลักสูตรนี้จะเนนการเรียนรูของนักศึกษาในดานการคิดอยางสรางสรรคและเรียนรูการ

ใชคูมือตางๆ ในการเรียนรู โดยเนนการแบงกลุมกิจกรรมและการตอบสนองสวนบุคคลและผาน

ทางกลุมเรียนรูการเขียนและการนำเสนอความคิด เรียนรูผานวีดีโอและกรณีศึกษาตางๆ เพื่อ

พัฒนาศักยภาพการเปนผูนำ 

 ชีวิตคริสเตียนและทักษะทางสังคม 

 วิชานี้เปนหลักสูตรที่รวมทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติเขาดวยกันเพื่อชวยนักศึกษาใหเขาใจการ

พัฒนาบุคลิกฝายวิญญาณที่จำเปนเพื่อการเปนผูนำฝายวิญญาณที่เกิดผลการเรียนจะเนนที่การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตฝายวิญญาณที่สำคัญดานตางๆผานการศึกษาพระคัมภีรการอธิษฐานและการ

ศึกษาสวนบุคคล 

 หลกัการนมัสการ 

 วิชานี้เปนวิชาที่จะทำใหนักศึกษาเขาใจความหมายของการนมัสการโดยจะศึกษาหลักการ

นมัสการที่ยึดพระคัมภรีเปนหลักการ และใหเห็นถึงพัฒนาการของการนมัสการในพระคัมภีรเดิม   

พระคัมภีรใหม ตลอดจนการนมัสการของคริสตจักรยุคเร่ิมตนจนถึงการพัฒนาสูยุคปจจุบันในรูป

แบบตางๆ เพื่อนักศึกษาจะเขาใจการนมักสการอยางถูกตองและนำไปปฏิบัติในชีวิต สามารถ

สอนและนำนมัสการไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 การประกาศและสรางสาวก 

 วิชานี้เนนการสอนและการอภิปรายจะเนนที่ขบวนการของการประกาศพระกิตติคุณเพื่อนำ

คนมาถึงพระคริสต และการสรางสาวกในคริสตจักรทองถิ่น โดยเนื้อหาสวนใหญจะเนนที่หลัก

ศาสนศาสตรและภาคปฏิบัติของการสรางสาวก โดยเนนที่คำสอนหลักของพระคัมภีรเปนหลักการ

ของการสราง แตยังใหความสนใจกับวัฒนธรรมทองถิ่นที่มีความแตกตางกันไปโดยเนนใหเห็น

หลักของศาสนศาสตรและการปฏิบัติที่สอดคลองกับวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อการประยุกตที่เกิดผล 

 พนัธกจิเด็กและเยาวชน 

 เปนวิชาที่มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีความรูพื้นฐานเก่ียวกับพันธกิจเด็กและเยาวชนเห็นความ

สำคัญของเด็กและเยาวชนตามมุมมองในพระคัมภีรรูถึงสภาพและปญหาของเด็กและวัยรุนใน

ปจจุบัน  การประกาศและการทำพันธกิจกับเด็กและเยาวชนดวยเทคนิคตางๆ   จิตวิทยาเด็กและ

วัยรุน   แนะนำองคกรและพันธกิจเด็กและเยาวชนของคริสเตียน  ตลอดจนความรูที่เก่ียวกับเด็ก

และเยาวชน   เชน   การเปนปากเปนเสียง   หนาตาง 4/14   วิธีการใหคำปรึกษาวัยรุน   การลวง

ละเมิด  เพศศึกษา  ฯลฯ  เพื่อเตรียมผูเรียนในการทำพันธกิจเด็กและเยาวชนเม่ือฝกงานในคริสต

จักรชวงปลายสัปดาห และอนาคตตอไปทีต่องเก่ียวของกับการรับใชในพันธกิจเด็กและเยาวชน    
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 หลกัการเทศนา 1 

 วิชานี้ศึกษาเก่ียวกับหลักการเตรียมคำเทศนา โดยเนนสองหลักการพื้นฐานคือการเทศนา

ตามแบบหัวเร่ืองและตามแบบขอพระธรรม เตรียมสำหรับการรูจักโครงสรางของคำเทศนา    

การเตรียมเนื้อหา การอธิบาย การประยุกต โดยเนนใหรูจักหลักในการสรางโครงเทศนาอยาง    

มีระบบ พรอมทั้งการฝกปฏิบัติจริงในการเทศนา 

 หลกัการเทศนา 2  

 วิชานี้ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาคำเทศนา โดยเนนหลักการเทศนาแบบอรรถาธิบาย 

พัฒนาการศึกษาคนควาพระคัมภรี ตีความหมาย และสรางโครงเทศนาที่มีระบบ พรอมทั้งการฝก

ปฏิบัติจริงในการเทศนา  

 หลกัศิษยาภบิาล 

 วิชานี้เปนการสำรวจงานดานตางๆของศิษยาภิบาลรวมทั้งบทบาทตางๆของศิษยาภิบาลที่

เก่ียวของกับงานดานตางๆของคริสตจักรทั้งฝายรางกายและจิตวิญญาณและนำเสนอศาสนพิธี

ตางๆ ที่ศิษยาภิบาบตองเก่ียวของในคริสตจักร 

 หลกัการบรหิารครสิตจกัร  

 วิชานี้ศึกษาหนาที่การงานตางๆ ของศิษยาภิบาลเก่ียวของกับองคกรตางๆของคริสตจักร

และการบริหารจัดการ เพื่อทำใหสามารถทำหนาที่ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  

6. หมวดการประกาศ (EVANGELISM) 

 หลกัการประกาศกอต้ังครสิตจกัร 

 วิชานี้เปนการศึกษาอยางกวางๆเก่ียวกับศาสนศาสตร หลักการและหลักปฏิบัติของการ

ประกาศและกอตั้งคริสตจักร และศึกษาถึงวิธีการที่ดีที่สุดในการประกาศในสังคมไทย 

 แนะนำพันธกิจโลก 

 วิชานี้เปนการแนะนำรากฐานคำสอนของพระคัมภีร ประวัติการพัฒนา และการขาม

วัฒนธรรมของพันธกิจโลกในยุคปจจุบัน โดยใหความสนใจเปนพิเศษกับการพัฒนาในยุคปจจุบัน

ของยุทธศาสตรของพันธกิจโลกและโครงการตางๆ ในอนาคต  

7. หมวดประวตัศิาสตรครสิตจกัร (CHURCH HISTORY) 

 ประวัติศาสตรครสิตจกัร 1 

 วิชานี้ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาและขยายของคริสตจักรจากเยรูซาเล็มจนถึงชวงเวลา

ศตวรรษที่19 โดยเนนการศึกษาการพัฒนาเปนชวงๆของประวัติศาสตรคริสตจักร ตั้งแตการเรีมมี

สภาตางๆของคริสตจักร จนถึงการขยายไปในอาณาจักรโรมและยุโรปและสหรัฐอเมริกา การ

พัฒนาศาสนศาสตรและการสงมิชชั่นนารี และการขยายออกไปสูอาฟริกาและเอเชีย 

 ประวัติศาสตรครสิตจกัร 2 

 วิชานี้เนนการศึกษาประวัติศาสตรคริสตจักรในประเทศไทย การเขามาประกาศของมิชชั่น

นารี การกอตั้งคริสตจักรและขยายไปสูภูมิภาคตางๆ รวมทั้งการขยายตัวเปนองคการตางๆใน

ประเทศไทยและเนนการศึกษาวิเคราะหปญหาตางๆในยุครวมสมัยของคริสตจักรในประเทศไทย 
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8. หมวดครสิเตยีนศึกษา (CHRISTIAN EDUCATION) 

 หลกัการสอน 1  

 เปนวิชาที่มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายและจุดมุงหมาย

ของการสอน  ความสำคัญของการสอนตามหลักพระคัมภีร  คุณสมบัติที่ดีของครู  กฎแหงการ

สอน  รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบตางๆ รวมทั้งสื่อการจัดการเรียนรู วัตถุประสงคการจัดการ

เรียนรู การทำแผนการจัดการเรียนรูและการฝกสอน  โดยจะแบงการเรียนเปน 2 ภาคการศึกษา 

ภาคแรกจะเนนหลักการ และมีการฝกปฏิบัติในบางเนื้อหาสวนในภาคที่ 2 จะเนนการฝกการ  

เตรียมการจัดการเรียนรูและทำการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

 หลกัการสอน 2  

 เปนวิชาที่มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีประสบการณในการจัดการเรียนรูคริสเตียนศึกษาจริง 

โดยใชความรูที่ไดเรียนในหลักการสอน1 ทั้งเร่ืองความสำคัญของการจัดการเรียนรู คุณสมบัติที่ดี

ของครู  กฎการเรียนการสอน การเตรียมการจัดการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนรูแบบตางๆ รวม

ทั้งการใชสื่อการจัดการเรียนรู การตั้งวัตถุประสงคการจัดการเรียนรูและการทำแผนการจัดการ

เรียนรูซึ่งจะเนนทั้งการฝกการเตรียมการจัดการเรียนรู การฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน 

และนอกชั้นเรียน ตลอดจนการเชิญวิทยากรมาแบงปนประสบการณการจัดการเรียนรูและการจัด

ระบบคริสเตียนศึกษาในคริสตจักร 

 แนะนำครสิเตยีนศึกษา 1 

 เปนวิชาที่วางพื้นฐานตั้งแตการแนะนำใหรูพื้นฐานเก่ียวกับคริสเตียนศึกษา โครงสรางระบบ

คริสเตียนศึกษา คริสเตียนศึกษาตามชวงวัย หลักสูตรคริสเตียนศึกษา จนถึงการบริหารคริสเตียน

ศึกษา ซึ่งผูเรียนจะไดเรียนรูเก่ียวกับคริสเตียนศึกษาอยางมีสวนรวมตามการจัดการเรียนรู

คริสเตียนศึกษาเชิงรุก เพื่อการเตรียมตัวสำหรับการรับใชในดานคริสเตียนศึกษา 

 แนะนำครสิเตยีนศึกษา 2  

 เปนวิชาที่ตอเนื่องจากการวางพื้นฐานคริสเตียนศึกษา โดยผูเรียนจะไดเรียนรูเก่ียวกับ

คริสเตียนศึกษาในวงกวางมากขึ้น ทั้งคริสเตียนศึกษากับพันธกิจที่เจาะจงในบางพันธกิจที่เกิดผล

นาสนใจและจากขอมูลการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาการจัดการเรียนรูในยุคใหมที่สามารถ

นำมาประยกุตใชกับคริสเตยีนศกึษา ตลอดจนบทบาทตางๆ กับคริสเตยีนศกึษาทีต่องเก่ียวของ 

รวมถงึการเตรียมครูรววีารศกึษาทีผู่เรียนสามารถวเิคราะหวางแผนและฝกปฏิบัตกิารอบรมครูรวฯี 

 ครอบครัวและจริยธรรมคริสเตียน 

 วิชานี้เปนการศึกษาเก่ียวกับการสมรสโดยเนนที่คุณลักษณะของครอบครัวคริสเตียน       

ใหความสนใจในการแนะนำการพบปะนัดหมายแบบคริสเตียน ความทาทายของการแตงงาน การ

สื่อสาร การจัดการการเงิน การแกปญหาความขัดแยง ปญหาทางเพศ การเปนพอแม รวมทั้งการ

เนนชีวิตสมรสตามหลักพระคัมภีร นอกจากนั้นยังศึกษาเก่ียวกับหลักการตางๆของจริยธรรมของ

คริสเตียนตามหลักของพระคัมภีร เนนปญหาตางๆที่เก่ียวของกับชีวิตประจำวันโดยมุงเนนวาง

รากฐานหลักการความคิดที่ถูกตองตามหลักคำสอนที่ถูกตอง เชนเร่ืองการแตงงาน การหยาราง 

การแตงงานใหม และวางรากฐานการประกอบอาชีพการงานที่ยึดหลักพระคัมภีรเปนพื้นฐาน 
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9. หมวดภาษา (LANGUAGE) 

 ภาษาองักฤษ 1, 2  

 เตรียมพื้นฐานดานไวยากรณและคำศัพทตางๆเพื่อสามารถเขาใจและสื่อสารภาษาอังกฤษ

ในระดับพื้นฐานได 

 ภาษาองักฤษ 3, 4 

 พัฒนาการใชความรูดานไวยากรณผานการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พัฒนาคำ

ศัพทตางๆที่จำเปนในการสนทนา 

10. หมวดการศึกษาทัว่ไป (GENERAL EDUCATION) 

 ชีวิตคริสเตียนและทักษะทางสังคม 

 เปนวิชาที่มุงเนนการพัฒนาผูเรียนในดานชีวิตคริสเตียนเพื่อมีรากฐานชีวิตที่ดีตางๆ ทั้งดาน

ศาสนศาสตรพื้นฐาน และการดำเนินชีวิตที่ถูกตองกับพระเจา และเนนความเขาใจเก่ียวกับความ

สำคัญในการสื่อสารทั้ง 4 ดาน ทั้งการพูด การอาน การฟง และการเขียน รวมทั้งการใชภาษาใน

การสื่อสารไดอยางถูกตองและเหมาะสม ในสวนของการเขาสังคม ผูเรียนรูและเขาใจความสำคัญ

ของการเขาสังคม ตัวอยางการเขาสังคมในพระคัมภีร มารยาทในการเขาสังคม มารยาทบนโตะ

อาหาร การแตงกาย การพัฒนาบุคลิกภาพ กิริยาทาทาง และมนุษยสัมพันธ ซึ่งในวิชานี้จะมีทั้ง

ภาคทฤษฏีและการฝกปฏิบัติในแตละเนื้อหา 

 การส่ือสารและเทคโนโลยี 

 วิชานี้เนนการเรียนรูการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาพระคัมภีรและการประกาศ โดยเรยีนรู

การใชโปรแกรมตางๆทีมี่อยูในระบบและใชอยางมีประสทิธภิาพ ฝกการใชสือ่ตางๆใหเปนประโยชน

และเขาถงึแหลงขอมลูตางๆทีจ่ะสามารถนำมาใชในการสอนและประกาศพระกิตตคุิณได 

 ดนตรพีืน้ฐาน 1  

 เตรียมทักษะพื้นฐานดานดนตรี โดยเนนการเรียนทฤษฏีดนตรีสากล ประเภทดนตรีกีตาร 

การเรียนคอรดพื้นฐานและการเลนเพลงตางๆ 

 ดนตรพีืน้ฐาน 2 

 พัฒนาทักษะการเลนเพลงตางๆ ทั้งสวนตัว รวมกลุมและการนำเพลงในที่ประชุมโดยใช

ประเภทดนตรีเปยโนเปนหลัก 

การรบัใชป้ลายสปัดาห ์

 ในระหวางภาคการศึกษา นักศึกษาตองออกรับใชปลายสัปดาหกับคริสตจักรทองถิ่นที่

นักศึกษาเปนสมาชิกหรือไดรับการสนับสนุน หรือเปนคริสตจักรที่ไดรับการกำหนดจากสถาบัน 

การฝกึงาน 1 ป ี

 หลังจากจบการศึกษาในปที่สามแลว นักศึกษาตัองออกฝกงานกับคริสตจักรทองถิ่นเปน

เวลาหนึ่งป และเม่ือผานการฝกงานแลวก็จะกลับมาศึกษาตอในปที่สี ่
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1. เพือ่ใหนกัศกึษาไดนำเอาความรูและประสบการณทีมี่อยูมาใชฝกฝนอยางเตม็ทีท่างดาน

ภาคปฏิบัต ิ

2. เพื่อจะเปนโอกาสใหนักศึกษาไดรับการแนะนำ ดูแลและชวยเหลือในการทำงานคริสต

จักรโดยตรง 

3. เพื่อพัฒนาชีวิตผูรับใชของนักศึกษาในการจัดระเบียบชีวิตและรักษาวินัยที่ดีงามตางๆ 

ดวยตัวเอง 

4. เพื่อใหนักศึกษาไดเตรียมตัวพรอมในทุกดานกอนจบการศึกษาไปรับใชพระเจาตามของ

ประทาน 

คาใชจาย สามารถติดตอสอบถามจากทางสถาบัน 

การจบหลกัสตูร 

 เพื่อใหนักศึกษาไดทบทวนวิชาความรูที่จำเปนตางๆกอนออกไปรับใชพระเจา ทั้งความรูใน

พระคัมภีร ศาสนศาสตร และภาคปฎิบัติตางๆ นักศึกษาระดับ B.Th.จะตองสอบขอเขียน ขอพระ

คัมภีรและการสัมภาษณ ซึ่งขอสอบและรายละเอียดตางๆจะแจกใหนักศึกษาเตรียมตัวลวงหนาใน

ชวงตนเทอมของปการศึกษาแรกเปาหมายของการสอบมุงที่จะชวยใหนักศึกษาไดมีความเขาใจที่

ชัดเจนกอนจบหลักสูตรการศึกษา โดยนักศึกษาตองสอบผานขอเขียนที่กำหนดใหดวยคะแนน 80 

% ขึ้นไป เม่ือสอบผานครบหมดแลวจะไดรับอนุมัติใหจบหลักสูตรได ซึ่งหมายถึงการมีผลการ

เรียนและจำนวนหนวยกิตตามที่สถาบันกำหนดไวในแตละหลักสูตร 

คณุสมบตัผิูส้มคัร 

1. มีภาระใจและม่ันใจในการทรงเรียกและรับใชพระเจา ตองรับบัพตศิมามาแลวอยางนอย 1 ป 

2. มีวฒุกิารศกึษาตามหลักสตูรกำหนดไว (จบม. 6 หรือเทยีบเทา) 

3. มีอาย ุ18 ปขึน้ไป 

4. เปนสมาชกิจากคริสตจกัรทองถิน่โดยมีการรับรองจากคริสตจกัร 

5. มีชวีติและความเชือ่ทีส่อดคลองกับหลักคำสอนของพระคริสตธรรมคัมภรี 

การสมคัรเรยีน 

 ผูสนใจสามารถดาวนโหลดใบสมัครจากเวปไซตของบีบีเอสกรอกขอมูลใหครบถวนพรอมกับ

แนบเอกสารที่กำหนดทั้งหมดสงเอกสารมายังสถาบันหรือจะสแกนสงทางอีเมลของสถาบัน    

admin@bbsthai.org หรือ ไลนแอด @bbs1971 เม่ือรับเอกสารทุกอยางครบถวนแลว           

ทางสถาบันจะติดตอเพื่อสัมภาษณและประสานงานตามขั้นตอนตอไป  
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หลกัสตูรการศกึษาระบบทางไกล 
(THEOLOGICAL EDUCATION BY EXTENSION) 
BACHELOR IN CHRISTIAN STUDIES (B.C.S.) 

หลกัการ 

 เนื่องดวยความจำเปนสำหรับการสรางผูนำคริสตจักรไทยในปจจุบัน เพื่อเปนการเขาถึง

ความตองการและพัฒนาผูนำฆราวาสในดานความรูในพระคัมภีรและทักษะในงานรับใชพระเจารวม

กับผูนำในคริสตจักร สถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพจึงจัดโปรแกรมหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน

ขึ้นที่ใชระบบการเรียนการสอนทางไกล เพื่อเปดโอกาสใหพี่นองผูนำในคริสตจักรทองถิ่นไดมีโอกาส

เรียนรูพระวจนะพระเจาดวยความสะดวกตามการจัดเวลาของตนเอง 

จดุประสงคข์องหลกัสตูร  

 เพื่อสงเสริมใหคริสเตียนฆราวาสในประเทศไทยไดพัฒนาความรูความเขาใจดานศาสน

ศาสตรและมีสวนรวมรับใชในคริสตจักรทองถิ่นไดมากยิ่งขึ้น ยิ่งกวานั้นยังไดขยายโอกาสใหคริสเตียน

ไทยซึ่งทำงานหรืออาศัยอยูในตางประเทศไดศึกษาในหลักสูตรนี้ดวย  

รายละเอยีดของหลกัสตูร 

 มีวชิาเรียนทัง้หมด 24 ชดุวชิา จำนวน 144 หนวยกติ ใชเวลาเรยีน 4 ป ผูเรยีนสามารถลง

ทะเบยีนไดเทอมละ 1-3 วชิาตามความสามารถในการเรียน หากลงทะเบียนเรียนไมครบ 3 วชิาในแตละ

เทอมก็จะทำใหยืดเวลาในการเรียนออกไป(ทั้งนี้แนะนำใหนักศึกษาลงทะเบียนตามโปรแกรมการลง

ทะเบียนทีส่ถาบันกำหนด เพือ่จะไมเกดิการลงทะเบยีนชาและสามารถจบหลักสตูรไดตามกำหนดเวลา)   

ระบบการเรยีนการสอน  

 สถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพ ใชระบบการเรียนการสอนที่เอื้ออำนวยใหนักศึกษาสามารถ

บริหารเวลาในการศึกษาดวยตนเองโดยไมตองเขาชั้นเรียนตามปกติแตใชวิธีการศึกษาผานสื่อการ

สอนตางๆ ตามที่ทางสถาบันจัดสงใหดังนี้  

1. ศึกษาจากวัสดุการศึกษาที่สงใหทางไปรษณีย ประกอบดวยเอกสารแบบฝกปฏิบัติ

ประจำชุดวิชา การบานและวัสดุการศึกษาอื่นๆ  

2. ทำแบบฝกหัดทายบท รายงาน หรืออานสรุปบางชุดวิชา และสงกลับมายังสถาบันเดือน

ละ 1 คร้ังตามกำหนดเพื่อเก็บคะแนนในรายวิชานั้น  

3. เขารับการสอนเสริม ณ ศนูยบริการการศกึษาประจำจงัหวดัหรือภาคทัว่ประเทศ ทีท่างสถาบัน

กำหนดไว  

4. การศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเองจากสื่อการสอนอื่นๆ ที่เหมาะสมและจำเปน 

5. ในบางชุดวิชา นักศึกษาจะตองเขาทำการทดลองในหองปฏิบัติการศึกษาคนควาและ

ปฏิบัติงานที่รับมอบหมายตามกำหนดใน แตละชุดวิชา  

6. สอบวัดผลปลายภาคการศึกษา  

การสอบ  

1. สนามสอบ เพื่อเปนการประหยัดและอำนวยความสะดวกแกนักศึกษา สถาบันจึงเปด

สนามสอบบางจังหวัดทั่วประเทศซึ่งสวนใหญจะเปนคริสตจักรทองถิ่น ที่มีศิษยาภิบาล
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ประจำคริสตจักรชวยประสานงานกับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยูในจังหวัดใกลเคียงก็จะ

เขาสอบตามสนามสอบใน จังหวัดตามที่สถาบันกำหนดให  

2. วนั - เวลาสอบ สถาบันจดัการสอบในวนัเสารตามวนัทีท่ีร่ะบุในปฏิทนิการศกึษาของแตละ 

ปการศกึษา และดำเนนิการใหเสร็จครบทกุวชิา  

3. ระบบการจดัสอบ สถาบันจดัการเรียนการสอนแบบทวภิาค แตละภาคมีการสอบ 2 คร้ัง  

คือสอบปลายเทอมและสอบซอมสำหรับนกัศกึษาทีส่อบไมผาน  

4. การแจงผลสอบ สำนกัทะเบียนและวดัผลจะแจงผลการสอบแตละคร้ังใหนกัศกึษาทราบ

หลังจากสอบแตละคร้ังประมาณ 4-6 สปัดาห  

ศนูยส์อบและการตวิพเิศษ 

 ทางสถาบันไดจัดศูนยสอบและศูนยติวประจำภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทยและตาง

ประเทศ เพื่อใหนักศึกษาสามารถเดินทางไปสอบไดสะดวก ซึ่งสถาบันไดแตงตั้งศิษยเกาหรือศิษยาภิ

บาลที่มีคุณวุฒิไวประจำศูนยเพื่อจะควบคุมดูแลอำนวยความสะดวกในการสอบและการแนะนำหรือ

ดูแลนักศึกษาในการเรียนและการสอบตางๆ นอกจากนี้ทางสถาบันยังจัดการติวพิเศษใหกับนักศึกษา

ในแตละวิชาเพื่อชวยใหมีความเขาใจในบทเรียนตางๆมากยิ่งขึ้น ซึ่งศูนยตางๆ จะมีการนัดพิเศษใน

แตละชวงหรือมีการติวออนไลนเปนรายวิชาในระหวางภาคเรียน  

การจบการศกึษา  

 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและสอบผานครบทุกชุดวิชาที่สถาบันกำหนดจึงจะจบการ

ศึกษา  

วชิาในหลกัสตูร 

ป เทอม 1 เทอม 2

1 1. แนะนำพระคัมภีรใหม (มัทธิว-วิวรณ)  
2.  แนะนำพระคัมภีรเดิม I (ปฐมกาล-เอสเธอร)  
3. ชีวิตคริสเตียน-การสรางสาวก                              

1. วิธีการศึกษา-ตีความหมายพระคัมภีร 
2. ศึกษาพระกิตติคุณ ยอหน-กิจการ 
3. แนะนำพระคัมภีรเดิม II (โยบ-มาลาคี) 

2 1. ประวัติศาสตรคริสตจักร I 
2. จดหมายฝากเปาโล I (โรม, 1-2 โครินธ)  
3. ศาสนศาสตร I  

1. ประวัติศาสตรคริสตจักร II                                      
2. จดหมายฝากเปาโล II (เอเฟซัส,1-2 ทิโมธี, ทิตัส)   
3. อบรม หลักการสอน (ที่บีบีเอส 1 สัปดาห)                                  

3 1. แนะนำคริสเตียนศึกษา-ครอบครัวคริสเตียน 
2. หลักการประกาศพระกิตติคุณ 
3. บทกวีนิพนธ (สดุดี, สุภาษิต, ปญญาจารย)                                                              

1. จดหมายฝากทั่วไป   
2. ผูพยากรณใหญ (อิสยาห - ดาเนียล)      
3. หลักศิษยาภิบาล-การบริหารคริสตจักร                        

4 1. ผูพยากรณนอย (โฮเชยา – มาลาคี) 
2. หลักศิษยาภิบาลและบริหารคริสตจักร 
3. ศาสนาศาสตรII 

1. จริยธรรมคริสเตียน  
2. พระธรรมวิวรณ 
3. อบรม หลักการเทศนา (ที่บีบีเอส 1 สัปดาห)
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คำอธิบายวิชา (COURSES DESCRIPTION) 

หนึง่. หมวดพนัธสญัญาเดมิ (OLD TESTAMENT) 

1. แนะนำพระคัมภรีเดิม  1 

 ศึกษาพระคัมภีรเดิมตั้งแตพระธรรมปฐมกาล จนถึงพระธรรมเอสเธอร เรียนรูหมวดหมูของ

พระคัมภีร เนนการเรียนพรธรรมในหมวดเบญจบรรณ และหมวดประวัติศาสตร ใหความสนใจกับ

ประวัติศาสตรของพระคัมภีร ตั้งแตการสรางโลก จนถึงการกำเนิดของอิสราเอลและพัฒนาไปสู

ความเปนประเทศ เนนการทำความเขาใจเนื้อหาแตละเลมและเบ้ืองหลังของพระธรรมเลมตางๆ 

รวมทั้งศาสนศาสตรบางหัวขอที่จำเปน 

2. แนะนำพระคัมภรีเดิม 2 

 ศึกษาพระคัมภีรเดิมตั้งแตพระธรรมโยบจนถึงพระธรรมมาลาคี ทำความเขาใจภาพรวม

คราวๆ ของหมวดบทกวีและหมวดผูพยากรณ สำรวจเบ้ืองหลังของแตละเลม เนื้อหาโดยยอ และ

ศาสนศาสตรบางอยางที่โดดเดน 

3. บทกวีนพินธ 

 ศึกษาพระธรรมโยบจนถึงพระธรรมบทเพลงซาโลมอน โดยศึกษาเนื้อหารายละเอียดของ

แตละเลมรูปแบบของบทประพันธตางๆ ศาสนศาสตรของแตละเลม และการตีความหมายที่

ประยุกตกับสังคมยุคปจจุบัน 

3. ผูพยากรณใหญ  

 ศึกษาการทรงเรียกและรับใชของบรรดาผูพยากรณ ตั้งแตพระธรรมอิสยาหจนถึงพระธรรม

เพลงคร่ำครวญโดยเนนการเจาะรายละเอียดของเนื้อหา ชวงเวลาการรับใชของผูพยากรณแตละ

คน บทบาทที่มีตอสังคม การเก่ียวโยงและความสำเร็จในพระคัมภรีใหมและศาสนศาสตรหลักที่

เจาะจงของบางเลมเปนพิเศษ 

4. ผูพยากรณนอย   

 ศึกษาการทรงเรียกและรับใชของบรรดาผูพยากรณ ตั้งแตพระธรรมโฮเชยาจนถึงพระธรรม

มาลาคี โดยเนนการเจาะรายละเอียดของเนื้อหา ชวงเวลาการรับใชของผูพยากรณแตละคน 

บทบาทที่มีตอสังคม การเก่ียวโยงและความสำเร็จในพระคัมภีรใหม และศาสนศาสตรหลักที่

เจาะจงของบางเลมเปนพิเศษ                                                 

สอง. หมวดพนัธสญัญาใหม ่(NEW TESTAMENT) 

1. แนะนำพระคัมภรีใหม 

 เนื้อหาของวิชานี้จะมุงแนะนำใหนักศึกษาไดทราบเก่ียวกับประวัติความเปนมาตางๆ ของ

พระธรรมแตละเลมในพระคัมภีรใหม ตั้งแตพระธรรมมัทธิวจนถึงพระธรรมวิวรณ โดยเนนผูเขียน 

จุดประสงคที่เขียน ผูรับ เวลาที่เขียนรวมทั้งโครงรางและเนื้อหาโดยยอของพระธรรมแตละเลม 

รวมทั้งจุดเดนลักษณะพิเศษของแตละเลมในสาระบบของพระคัมภรีใหม 

2. พระกติตคิณุ-กจิการ 

 เนื้อหาของวิชานี้จะแบงเปนสามภาค ภาคหนึ่งจะเปนการศึกษาเบ้ืองหลังกอนยุคของ    

พระคัมภีรใหมในชวง 400 ปกอนยุคของพระเยซูคริสต เนนประวัติศาสตรของชาวยิวภายใตการ

ปกครองของประเทศตางๆ และบรรยากาศที่ปูทางไปสูความตองการพระผูชวยใหรอด ภาคที่สอง
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จะเปนการศึกษาพระธรรมยอหน โดยเนนที่พระราชกิจของพระเยซูคริสตตั้งแตการเร่ิมตนพระ

ราชกิจจนถึงการสิ้นพระชนมและเสด็จกลับสวรรค ภาคที่สามเปนพระธรรมกิจการ ศึกษาถึง  

พระราชกิจตอเนื่องของพระเยซูคริสตที่ทำผานสาวกและพระวิญญาณบริสุทธิ์การขยายตัวของคริ

สตจักรจากเยรูซาเล็มไปจนสุดปลายแผนดินโลก 

3. จดหมายฝากเปาโล I (โรม, 1-2โครนิธ) 

 เนนการศึกษาอยางละเอียดของพระธรรมโรม และ1-2โครินธ เนนการเจาะลึกเบ้ืองหลัง 

เก่ียวกับผูเขียน ผูรับ สาเหตุที่เขียนและศึกษารายละเอียดของเนื้อหาและตีความหมายตางๆ รวม

ทั้งใหความสนใจพิเศษกับศาสนศาสตรที่สำคัญของทั้งสองเลม  

3. จดหมายฝากเปาโล II (เอเฟซสั,1-2 ทโิมธ,ี ทตัิส)  

 เนนการศึกษาอยางละเอียดของพระธรรมโรม และ1-2โครินธ เนนการเจาะลึกเบ้ืองหลัง 

เก่ียวกับผูเขียน ผูรับ สาเหตุที่เขียน และศึกษารายละเอียดของเนื้อหาและตีความหมายตางๆ 

รวมทั้งใหความสนใจพิเศษกับศาสนศาสตรที่สำคัญของทั้งสองเลม  

4. จดหมายฝากทัว่ไป 

 ศึกษาพระธรรมเลมตางๆ ที่เขียนโดยอัครทูตคนอื่นๆ ตั้งแตพระธรรมฮีบรูจนถึงพระธรรมยู

ดา เปนการศึกษาแบบสำรวจอยางคราวๆ ถึงเบ้ืองหลัง โครงสรางและเนื้อหาหลักๆ ของแตละ

เลม เนนทำความเขาเนื้อหาหลัก และศาสนศาสตรของแตละเลมที่ตั้งใจเขียนใหกับผูอานในยุค

แรก และตีความหมายกับประยุกตกับคนในยุคปจจุบัน 

5. พระธรรมววิรณ 

 ศึกษาพระธรรมเลมสุดทายของพระคัมภีรใหม เนนการตีความในมุมมองอนาคตศาสตร 

ทัศนะตางๆ ในการตีความหมายและทำความเขาใจหมายสำคัญของยุคสุดทายตางๆ ที่รับการ

เปดเผยในยุคสุดทาย 

สาม. หมวดศาสนศาสตร ์(THEOLOGY) 

1. ศาสนศาสตร 1 

 แนะนำหลักสูตรตางๆ ของศาสนศาสตรระบบและศึกษาหลักคำสอนเก่ียวกับพระเจาในเร่ือง

ธรรมชาติของพระองค ราชโองการและราชกิจของพระองค ศึกษาเก่ียวกับหลักคำสอนเร่ือง   

พระคัมภีร ในเร่ืองการสำแดงความถูกตองแนนอน สารบบและการเปดเผย นอกจากนั้นยังศึกษา

หลักคำสอนเก่ียวกับพระคริสตในดานธรรมชาติสองอยางของพระองค การถอมใจ การบังเกิด 

ความตาย การเปนขึ้น การเสด็จกลับสวรรคและพระเกียรติสิริของพระองค นอกจากนั้นยังศึกษา

เก่ียวกับมนุษย ในดานความเปนมา การลมลงในบาป และอนาคตของมนุษย 

2. ศาสนศาสตร 2 

 หลักคำสอนเก่ียวกับพระวิญญาณ ในเร่ืองธรรมชาติและราชกิจของพระองค ศึกษาเก่ียวกับ

หลักคำสอนเร่ือง คริสตจักร ความเปนมา ความสำคัญ และธรรมชาติของคริสตจักร นอกจากนั้น

ยังศึกษาหลักคำสอนเก่ียวกับอนาคตศาสตรและยุคสุดทายของมนุษย รวมทั้งการพิพากษาและ

ชีวิตนิรันดรในแผนดินสวรรคและนรก 
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สี.่ หมวดพนัธกจิปฏบิตั ิ(PRATICAL MINISTRY) 

1. การใหคำปรึกษา 

 ศึกษาเก่ียวกับการประยุกตหลักจิตวิทยาและการใหคำปรึกษาเขากับพันธกิจของคริสตจักร 

โดยมีการเนนพิเศษที่การแกไขปญหา ความตาย ความทุกข การหยาราง การติดยาเสพติด หรือ

ดานปญหาทางเพศตางๆ 

2. หลกัศิษยาภบิาล-การบรหิารครสิตจกัร 

 เนื้อหาเก่ียวกับการสำรวจงานดานตางๆของศิษยาภิบาลรวมทั้งบทบาทตางๆ ของศิษยา-   

ภิบาลที่เก่ียวของกับงานดานตางๆ ของคริสตจักรทั้งฝายรางกายและจิตวิญญาณและนำเสนอ

ศาสนพิธีตางๆ ที่ศิษยาภิบาบตองเก่ียวของในคริสตจักรและยังศึกษาหนาที่การงานของ         

ศิษยาภิบาลเก่ียวของกับองคกรตางๆของคริสตจักรและการบริหารจัดการ เพื่อทำใหสามารถทำ

หนาที่ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

3. ชวีติครสิเตยีน-การสรางสาวก 

 เปนหลักสูตรที่รวมทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติเขาดวยกันเพื่อชวยนักศึกษาใหเขาใจการ

พัฒนาบุคลิกฝายวิญญาณที่จำเปนเพื่อการเปนผูนำฝายวิญญาณที่เกิดผล การเรียนจะเนนที่การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตฝายวิญญาณที่สำคัญดานตางๆ ผานการศึกษาพระคัมภีร การอธิษฐานและ

การศึกษาสวนบุคคล หลักการสรางสาวก เปนการสอนและการอภิปรายจะเนนที่ขบวนการของ

การสรางสาวกในคริสตจักรทองถิ่น โดยเนื้อหาสวนใหญจะเนนที่หลักศาสนศาสตรและภาคปฏิบัติ

ของการสรางสาวก โดยเนนที่คำสอนหลักของพระคัมภีรเปนหลักการของการสราง แตยังใหความ

สนใจกับวัฒนธรรมทองถิ่นที่มีความแตกตางกันไป โดยเนนใหเห็นหลักของศาสนศาสตรและการ

ปฏิบัติที่สอดคลองกับวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อการประยุกตที่เกิดผล 

4. หลกัการเทศนา 

 ศึกษาเก่ียวกับหลักการเตรียมคำเทศนา โดยหลักการพื้นฐาน คือการเทศนาตามแบบหัว

เร่ือง และตามแบบขอพระธรรม เตรียมสำหรับการรูจักโครงสรางของคำเทศนา การเตรียมเนื้อหา 

การอธิบาย การประยุกต โดยเนนใหรูจักหลักในการสรางโครงเทศนาอยางมีระบบ และยังเนน

หลักการเทศนาแบบอรรถาธิบาย พัฒนาการศึกษาคนควาพระคัมภรี ตีความหมายและสรางโครง

เทศนาที่มีระบบ พรอมทั้งการฝกปฏิบัติจริงในการเทศนา 

5. หลกัการสอน 

 เปนวิชาที่มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับความหมายและจุดมุงหมาย

ของการสอน ความสำคัญของการสอนตามหลักพระคัมภีร คุณสมบัติที่ดีของครู กฎแหงการสอน 

รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบตางๆ  รวมทั้งสื่อการจัดการเรียนรู วัตถุประสงคการจัดการเรียนรู 

การทำแผนการจัดการเรียนรู  และการฝกสอน 

หา้. หมวดครสิเตยีนศกึษา (CHRISTIAN EDUCATION) 

1. แนะนำครสิเตียนศกึษา-ครอบครวัครสิเตยีน 

 แนะนำคริสเตียนศึกษา เปนการศึกษาเก่ียวกับการวางโครงสรางคริสเตียนศึกษาในคริสต

จักรแนะนำหลักหลักการสรางหลักสูตรตางๆ ที่ครอบคลุมการสอนพระคัมภีรในคริสตจักรอยางมี

ระบบและเกิดผล 
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 ครอบครัวคริสเตียน เปนการศึกษาเก่ียวกับการสมรสโดยเนนที่คุณลักษณะของครอบครัว

คริสเตียน ใหความสนใจในการแนะนำการพบปะนัดหมายแบบคริสเตียน ความทาทายของการ

แตงงาน การสื่อสาร การจัดการการเงิน การแกปญหาความขัดแยง ปญหาทางเพศ การเปนพอ

แม รวมทั้งการเนนชีวิตสมรสตามหลักพระคัมภีร  

2. จรยิธรรมครสิเตยีน 

 ศึกษาเก่ียวกับหลักการตางๆ ของจริยธรรมของคริสเตียนตามหลักของพระคัมภีร เนน

ปญหาตางๆที่เก่ียวของกับชีวิตประจำวันโดยมุงเนนวางรากฐานหลักการความคิดที่ถูกตองตาม

หลักคำสอนที่ถูกตอง เชนเร่ืองการแตงงาน การหยาราง การแตงงานใหม และวางรากฐานการ

ประกอบอาชีพการงานที่ยึดหลักพระคัมภีรเปนพื้นฐาน 

หก. หมวดการประกาศ (EVANGELISM) 

1. หลกัการประกาศพระกติตคุิณ 

 ศึกษาเก่ียวกับการประกาศผานทางคริสตจักรทองถิ่นและพันธกิจตางๆ ศึกษาถึงวิธีการ

ตางๆ ที่คริสตจักรทองถิ่นใชในการประกาศ โดยใหความสนใจกับหลักในพระคัมภีร หลักศาสน

ศาสตรและประวัติศาสตรของการประกาศเพื่อจะเห็นภาพการประกาศที่ครบถวน 

เจด็. หมวดประวตัศิาสตรค์รสิตจกัร (CHURCH HISTORY) 

1. ประวตัศิาสตรครสิตจกัร 1 

 ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาและขยายของคริสตจักรจากเยรูซาเล็มจนถึงชวงเวลาศตวรรษที่19 

โดยเนนการศึกษาการพัฒนาเปนชวงๆ ของประวัติศาสตรคริสตจักร ตั้งแตการเรีมมีสภาตางๆ

ของคริสตจักร จนถึงการขยายไปในอาณาจักรโรมและยุโรปและสหรัฐอเมริกา การพัฒนาศาสน

ศาสตรและการสงมิชชั่นนารีและการขยายออกไปสูอาฟริกาและเอเชีย 

2. ประวตัศิาสตรครสิตจกัร 2 

 เนนการศึกษาประวัติศาสตรคริสตจักรในประเทศไทย การเขามาประกาศของมิชชั่นนารี 

การกอตั้งคริสตจักรและขยายไปสูภูมิภาคตางๆ รวมทั้งการขยายตัวเปนองคการตางๆ ใน

ประเทศไทยและเนนการศึกษาวิเคราะหปญหาตางๆในยุครวมสมัยของคริสตจักรในประเทศไทย 

แปด. หมวดการศกึษาพระคมัภรี ์(BIBLICAL STUDY) 

1. วิธกีารศึกษา-ตีความหมายพระคัมภรี  

 วิธีศึกษาพระคัมภีรจะมีเนื้อหาครอบคลุมถึงเร่ืองประโยชนของการศึกษาพระคัมภีร 

คุณสมบัติที่ผูศึกษาพระคัมภีรจำเปนตองมีและวิธีการตางๆ ที่ชวยใหศึกษาพระคัมภีรไดอยาง     

มีประสิทธิภาพและอยางเกิดผล 

 หลักการตีความหมาย - เปนการปฏิบัติและพัฒนาทักษะในการทำความเขาใจความหมายที่

ผูเขยีนยคุแรกตัง้ใจสือ่สารกับผูอานในเวลานัน้ โดยศกึษาหลักการตางๆในการหาความหมายพืน้ฐาน 

ตคีวามและประยุกตใหเขากับผูฟงในปจจุบันโดยไมสูญเสียความหมายด้ังเดิม พรอมทั้งใชทักษะ

ตางๆ ในการศึกษาพระคัมภีรอยางถูกตอง 
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โปรแกรมการลงทะเบยีนเรยีนประจําแตล่ะภาคการศกึษา  

 สถาบันไดกำหนดโปรแกรมการลงทะเบียนเรียนประจำแตละภาคการศึกษาใหผูสมัครเรียน 

โดยจะตองลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา 1 ชุดวิชา แตไมเกิน 3 ชุดวิชา ทั้งนี้ใหผูสมัครเรียนลง

ทะเบียนตามโปรแกรมจากสถาบัน เพื่อจะไมเกิดการซ้ำซอนและสามารถจบหลักสูตรไดตามระยะ

เวลาที่กำหนด แตถาหากผูเรียนไมพรอมที่จะลงเรียนครบทุกวิชาก็สามารถเลือกลงบางวิขาของ

เทอมนั้นไดแตตองลงทะเบียนเรียนใหครบของแตละภาคเรียนกอนจึงจะสามารถลงทะเบียนวิขา

ของเทอมตอๆ ไปได 
 คาใชจาย สามารถติดตอสอบถามจากทางสถาบัน 

คณุสมบตัขิองผูส้มคัร  

 1. เปนคริสเตียนบังเกิดใหมมีชีวิตและหลักขอเชื่อที่ถูกตองตามหลักคำสอนของพระคัมภีร

ตามหลักการของคริสตจักรโปรแตสแตนท 

 2. เปนสมาชกิของคริสตจกัรทีไ่ดรับการรับรองจากองคกรคริสตศาสนาทีเ่ปนทีย่อมรับวามหีลกัขอ

เชือ่ทีถ่กูตอง 

 3. จบการศึกษาตั้งแต ม.3-ม.6  

 4. มีความตั้งใจจะเรียนรูพระวจนะและรับใชพระเจาตามการทรงเรียกและของประทาน 

 การสมคัรเรยีน 

 ผูสนใจสามารถดาวนโหลดใบสมัครจากเวปไซตของบีบีเอสกรอกขอมูลใหครบถวนพรอมกับ

แนบเอกสารที่กำหนดทั้งหมดและสงเอกสารมายังสถาบัน หรือจะสแกนสงทางอีเมลของ

สถาบันadmin@bbsthai.org หรือไลนแอด @bbstee เม่ือรับเอกสารทุกอยางครบถวนแลว     

ทางสถาบันจะติดตอเพื่อสัมภาษณและประสานงานตามขั้นตอนตอไป  
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หลกัสตูรประกาศนยีบตัรสําหรบัผูนํ้าฆราวาส 
CERTIFICATE IN LAY LEADERSHIP MINISTRY (CLM) 

รายละเอยีดหลกัสตูร 

 เปนหลักสูตรพัฒนาผูนำคริสตจักรเพื่อการรับใชในคริสตจักรทองถิ่นที่ดีขึ้น ใหรูจักพื้นฐาน

พระคัมภีร ศาสนศาสตรเบ้ืองตน การเทศนาเบ้ืองตน หลักการตีความหมายพระคัมภีร คริสเตียน

ศึกษาเปนตน  เพื่อชวยคริสตจักรทองถิ่นใหมีผูนำที่มีพื้นฐานที่ดีและทักษะในการรับใชพระเจาตาม

ของประทาน และยกระดับทีมผูนำทองถิ่นใหสามารถรวมรับใชกับศิษยาภิบาลหรือนำคริสตจักรอยาง

เกิดผลมากขึ้น 

ระบบการเรยีนการสอน 

 1. การเรียนจะใชวันเสารจำนวน 12 คร้ัง โดยเรียนสัปดาหเวนสัปดาห เปนเวลา 6 เดือนโดย

ใชสถานที่พระคริสตธรรมกรุงเทพ หรือคริสตจักรทองถิ่นที่มีจำนวนผูเรียนอยางนอย 30 คนขึ้นไป 

 2. การอบรมแตละคร้ังจะจัดขึ้นเม่ือมีจำนวนผูเรียนเพียงพอ ซึ่งจะไมไดเปดเปนภาคปรกติ

ทุกปเหมือนหลักสูตรอื่นๆ 

วชิาทีเ่ปดิสอน 

1. หลกัการเทศนาพืน้ฐาน (BASIC PREACHING) 

 วิชานี้ศึกษาเก่ียวกับหลักการเตรียมการเทศนาขั้นพื้นฐานเนนการเขาใจโครงสรางของ     

คำเทศนา ตั้งแตคำนำ เนื้อหา การประยุกต เรียนรูการแตงโครงเทศนาแบบตามหัวขอตามขอ

พระธรรมและการอรรถาธิบาย รวมทั้งการนำเสนอเนื้อหาคำเทศนาอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  สำรวจพระคัมภรีเดิม (SURVEY OF THE OLD TESTAMENT) 

 วิชานี้ศึกษาเก่ียวกับหมวดหมูของพระคัมภีรเดิม ทำความรูจักภาพรวมของพระคัมภีร    

เนื้อหายอๆ และการประยุกตบทเรียนตางๆ ของพระคัมภีรเดิมกับชีวิตประจำวันและการรับใช 

3. สำรวจพระคัมภรีใหม (SURVEY OF THE NEW TESTAMENT) 

 วิชานี้ศึกษาเก่ียวกับหมวดหมูของพระคัมภีรใหม ทำความรูจักภาพรวมของพระคัมภีร   

เนื้อหายอๆ และการประยุกตบทเรียนตางๆ ของพระคัมภีรใหมกับชีวิตประจำวันและการรับใช 

4. สำรวจประวตัศิาสตรครสิตจกัร (WALK THROUGH CHURCH HISTORY) 

 วิชานี้จะสำรวจประวัติศาสตรคริสตจักรตั้งแตการเร่ิมตนในเยรูซาเล็ม การขยายออกไปนอก

อิสราเอลและแพรไปยังประเทศตางๆใ นเอเชียและยุโรป เรียนรูการพัฒนาและเร่ิมตนขององคกร 

คริสตจักร หลกัคำสอน และคณะตางๆ รวมทัง้วเิคราะหปญหาตางๆ ทีเ่กิดขึน้ในอดีตเพือ่การแกไข

ในปจจุบันและจะศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตรคริสตจักรในประเทศไทยในดานการเร่ิมตนพันธกิจ

ของมิชชัน่นารี การพฒันาของคริสตจกัรการกาวหนา ปญหาและการเพิม่พนูคริสตจกัร รวมทัง้การ

เขามาขององคการคริสตจักรตางๆ และวเิคราะหถงึปญหาในอดีตและการแกไขในปจจบุนั  

5. จรยิธรรมครสิเตยีน (CHRISTIAN ETHICS)  

 วิชานี้เนนเก่ียวกับการเรียนรูหลักจริยธรรมของคริสเตียนตามหลักคำสอนของพระคัมภีร 

เพื่อจะมีหลักปฏิบัติที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตในสังคมที่มีความคิดเปดกวางในดานจริยธรรม

สมัยใหมที่มีมุมมองหลากหลายซึ่งมีหลายอยางที่ขัดแยงกับคำสอนของพระคัมภีร นักศึกษาจะ
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เรียนรูถึงจุดยืนที่ถูกตองในการหาขอสรุปสำหรับจริยธรรมตางๆ ที่สังคมหรือกฏหมายยอมรับแต

ขัดแยงกับหลักการของคริสเตียน  

6. ศาสนศาสตรพืน้ฐาน (BASIC CHRISTIAN DOCTRINE FOR THE THAI CONTEXT) 

 วิชานี้ศึกษาเก่ียวกับหลักขอเชื่อพื้นฐานตางๆ ของคริสเตียน เชน พระเจา พระคัมภรี      

ทูตสวรรค พระคริสต ความรอด พระวิญญาณบริสุทธิ์ คริสตจักร และอนาคตศาสตร เพื่อชวยใหมี

รากฐานอันดีในความเชื่อและการดำเนินชีวิต รวมทั้งการรับใชอยางเกิดผล 

การผา่นหลกัสตูร 

 ผูเขาอบรมครบทั้งหลักสูตรในดานเวลา และขอกำหนดตางๆ จะไดรับประกาศนียบัตรการ

อบรมผูนำฆราวาส (Certificate in Lay Leadership Ministry)  

 คาใชจาย สามารถติดตอสอบถามจากทางสถาบัน 

คณุสมบตัขิองผูส้มคัร  

1. เปนคริสเตียนบังเกิดใหม มีชีวิตและหลักขอเชื่อที่ถูกตองตามหลักคำสอนของพระคัมภีร

ตามหลักการของคริสตจักรโปรแตสแตนท 

2. เปนสมาชิกหรือผูนำของคริสตจักรที่ไดรับการรับรองจากองคกรคริสตศาสนาที่เปนที่

ยอมรับวามีหลักขอเชื่อที่ถูกตอง 

3. จบการศึกษาอยางนอยมัธยมศึกษาปที่ 3 

4. มีความตั้งใจจะเรียนรูพระวจนะและรับใชพระเจาตามการทรงเรียกและของประทาน 

การสมคัรเรยีน 

 คริสตจักรที่ตองการสงผูนำหรือทีมงานเขารับการอบรมสามารถติดตอที่สถาบันผานชอง 

เวปไซต อีเมล หรือไลนแอดของทางสถาบัน เพื่อติดตอสอบถามขอมูลตางๆ การอบรมนี้จะพิจารณา

จากจำนวนผูเขารวมวามีจำนวนเพียงพอที่จะเปดสอนไดหรือไม 
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คา่ใชจ้า่ยแตล่ะหลกัสตูร คา่บํารงุเกีย่วกบักจิกรรมการเรยีน การสอน
ตดิตอ่ขอรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีส่ถาบนั 
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