
 

 

คอร$ส IBDP สายสามัญของโรงเรียนเมเค 

(2562 - 2563) 
 

A Message from the IBDP Course Director 

     More and more, our global society is requiring well-rounded culturally-aware citizens who are able to 

respond to situations which were unimaginable to their grandparents or even their parents. Our IBDP course 

students enjoy a wide and rich range of learning experiences, which will help to prepare them to take the 

lead and make constructive contributions in such conditions, be it in Japan or on the international stage.   

Yvette Flower, IBDP Course Director 
 

สรุป International Baccalaureate 

ภารกิจของ International Baccalaureate (IB Mission Statement) 
 “ วัตถุประสงคV คือการพัฒนาเยาวชนท่ีมีความอยากรูf ความรูfและการมีน้ำใจ มีสmวนรmวมในการสรfางโลกท่ีสงบสุขกวmาและ

ดีกวmาดfวยจิตใจท่ีเขfาใจและเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคVน้ี IB รmวมมือกับโรงเรียน รัฐบาลและองคVการระหวmางประเทศ และพยายามพัฒนาโปรแกรมการศึกษา

นานาชาติท่ีเต็มไปดfวยความทfาทายและระบบการประเมินอยmางเขfมงวด 

โปรแกรม IB สmงเสริมนักเรียนท่ีศึกษาอยูmท่ัวโลกเป{นคนท่ีเขfาใจความแตกตmางระหวmางบุคคล ไดfยอมรับวmาความคิดของคนอ่ืนท่ี

แตกตmางจากความคิดของตัวเองก็มีความถูกตfอง มีการเรียนรูfตลอดชีวิตอยmางกระตือรือรfนและมีจิตใจท่ีเห็นอกเห็นใจผูfอ่ืน 

จาก องคVกร IB (มิ.ย. 2557)  “การศึกษาของ IB คืออะไร” 
 

โปรแกรม International Baccalaureate Diploma คืออะไร 
 โปรแกรม Diploma (DP) เป{นโปรแกรมศึกษาอยmางกวfางในระยะเวลา 2 ป� สำหรับนักเรียนกmอนเขfาศึกษามหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงคV คือการพัฒนาคนท่ีมีความรูfมาก ความอยากรูfมาก การมีน้ำใจและความสามารถในการเห็นอกเห็นใจผูfอ่ืน 

นอกจากน้ัน เห็นความสำคัญในการพัฒนาจิตใจท่ีเป�ดกวfางและเขfาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม ต้ังใจพัฒนาทัศนคติซ่ึงมี

ความจำเป{นเพ่ือเคารพและประเมินมุมมองตmางๆ 

จาก องคVกร IB “การศึกษา IB คืออะไร” 
 

ภาพลักษณ)ของนักเรียนที่ศึกษา IB 

“ภาพลักษณVของนักเรียนท่ีศึกษา IB” แสดงบุคลิกภาพ 10 ลักษณะ ของความเป{นมนุษยVท่ีโรงเรียน IB World 

School (โรงเรียนท่ีไดfรับอนุญาตจาก IB) ใหfความสำคัญ พวกเราเช่ือวmาบุคลิกภาพน้ีมีคุณคmาสำหรับบุคคลและชุมชน

ท่ีจะเป{นสmวนหน่ึงท่ีมีความรับผิดชอบตmอสังคม ประเทศและประชาคมโลก 

จาก องคVกร IB “การศึกษา IB คืออะไร” 



 

 

คนท่ีคfนหา Inquirers 

พวกเราจะสรfางความอยากรูfอยากเห็นเพ่ือใหfเกิดทักษะคfนหาและการวิจัย ซ่ึงสามารถศึกษาดfวยตนเองและศึกษากับ

คนอ่ืนๆดfวย ศึกษาอยmางกระตือรือรfน และมีความสุขในการเรียนรูfตลอดชีวิต  

 

คนท่ีมีความรูf Knowledgeable 

พวกเราจะศึกษาและใชfประโยชนVความเขfาใจอยmางรูfแจfง และคfนหาความรูfอยmางกวfางขวาง เพ่ือจัดการป�ญหาและ

ความคิดสำคัญของสังคมและประชาคมโลก 

 

คนท่ีคิด Thinkers 

พวกเราจะใชfประโยชนVทักษะดfานการคิดอยmางมีวิจารณญาณและสรfางสรรคV เพ่ือวิเคราะหVป�ญหาท่ีซับซfอน  

และปฏิบัติอยmางมีความรับผิดชอบ ริเร่ิมในการตัดสินใจอยmางมีเหตุและผล 

 

คนท่ีสามารถส่ือสารไดf Communicators 

พวกเราจะใชfหลายภาษาและหลายวิธีการ และเต็มใจแสดงความเป{นตัวเองอยmางสรfางสรรคV ฟ�งความคิดเห็นของคน

อ่ืนและกลุmมอยmางระมัดระวัง เพ่ือใชfใหfเกิดความรmวมมืออยmางมีประโยชนV 

 

คนท่ีมีหลักการ Principled 

พวกเราจะปฏิบัติอยmางซ่ือสัตยVยึดถือความถูกตfองเป{นธรรม ยกยmองและเคารพศักด์ิศรีสิทธิความเทmาเทียมของคน  

พวกเรารับผิดชอบการปฏิบัติของตนเองและผลท่ีไดfจากน้ัน 

 

คนท่ีเป�ดเผย Open-minded 

พวกเราจะยอมรับคุณคmาแทfจริงของวัฒนธรรมและประสบการณVสmวนตัวของตนเองอยmางถูกตfอง ในขณะเดียวกัน

ยอมรับคmานิยมและคุณคfาแทfจริงของประเพณีของคนอ่ืนๆ อยmางถูกตfอง พยายามพัฒนาตนเองโดยประสบการณVท่ี

คfนหามุมมองหลากหลายและเจอคุณคmาส่ิงน้ัน 

 

คนท่ีมีน้ำใจ Caring 

พวกเราจะแสดงน้ำใจ ความเห็นใจ และความเคารพ ชmวยเหลือคนอ่ืน ปฏิบัติเพ่ือชีวิตของคนอ่ืนๆ เพ่ือโลกของเราจะ

ไดfดีข้ึน 

 

คนท่ีทfาทาย Risk-takers 

พวกเราจะใชfความคิดอยmางรอบคอบและความสามารถในการตัดสินใจเม่ือพบส่ิงท่ีไมmแนmนอน คfนหาความคิดและ

วิธีการใหมmๆ ดfวยตนเองหรือรmวมมือกับคนอ่ืนๆ และแกfไขอยmางรmาเริงโดยใชfวิธีการเต็มไปดfวยความทfาทาย การ

เปล่ียนแปลงและป�ญญา 

 



 

 

 

คนท่ีสมดุล Balanced 

พวกเราเขfาใจวmาสำหรับความสุขของตนเองและคนอ่ืนๆ การมีความสมดุลระหวmางป�ญญา รmางกายและจิตใจท่ีประกอบ

เป{นชีวิตพวกเรา คือสำคัญ แลfวยอมรับวmาพวกเราและคนอ่ืนๆ พ่ึงพาโลกท่ีพวกเราอยูmซ่ึงกันและกัน 

 

คนท่ีสามารถสะทfอนกลับไดf Reflective  

พวกเราศึกษาโลก ความคิดและประสบการณVของตนเองอยmางเชิงรุก เพ่ือสmงเสริมการเรียนรูfและพัฒนาของตนเอง 

พยายามทำความเขfาใจขfอดีและขfอเสียของตัวเอง 

 

โมเดลโปรแกรม International Baccalaureate Diploma 

รูปขวามือท่ีมีวงกลมมีจุดศูนยVกลางเดียวกันแสดงหลักสูตรของ IBDP จุดศูนยVกลางเป{นนักเรียน

และแสดง “บุคลิกภาพของนักเรียน” 10 ลักษณะ วงตmอไปน้ีแสดง “วิธีการศึกษา” และ “วิธีการ

สอน” วงนอกน้ันออกแบบดfวยกลุmมวิชา 6 กลุmม และ 3 วิชาหลัก (ทฤษฎีความรูf เรียงความขยาย 

ความคิดสรfางสรรคV/กิจกรรม/จิตอาสา) ท่ีขfามบนน้ัน  

นักเรียนจะเลือกศึกษา 1 วิชาจากแตmละกลุmมวิชา 6 กลุmม และศึกษาวิชาหลัก จะไดfศึกษาอยmาง

กวfางขวางพรfอมกัน 
 

 

“วิธีการศึกษา” และ “วิธีการสอน” ของ IB 

 ใน “วิธีการศึกษา” และ “วิธีการสอน” มีคmานิยมและหลักงานสำคัญท่ียึดการศึกษา IB ไดfใชfประโยชนVในการสอนและศึกษา

เป{นทฤษฎีในการศึกษา ทักษะและทัศนคติ 

 

วิธีการศึกษา  

① ทักษะการคิด        ② ทักษะทางสังคม   ③ ทักษะการส่ือสาร  

④ ทักษะการบริหารตนเอง    ⑤ ทักษะการวิจัย 

 

วิธีการสอน   

① การสอนแบบข้ึนอยูAกับการคBนหา     ② การสอนแบบมโนทัศนEเปGนหลัก                   
③ การสอนแบบการสรBางกรอบความคิด       ④ การสอนแบบข้ึนอยูAกับการรAวมมือ  
⑤ การสอนแบบทำใหBแตกตAางตามความหลากหลายของนักเรียน ⑥ การสอนแบบมีการประเมิน 

 

 

คอร$ส IBDP ของโรงเรียนเมเค 

หลักสูตร IBDP ของโรงเรียนเมเค 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 4 เนfนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศญ่ีปุ�น แตmมีวิชา pre-IB  อาทิตยVละ 8 ช่ัวโมง 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 5 และ 6 เรียนวิชา IBDP เป{นหลัก จะไดfรับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศญ่ีปุ�นและวุฒิ IB 

Diploma 



 

 

◆ รายช่ือวิชาหลักสูตร IBDP ของโรงเรียนเมเค 

※ต้ังแตmป� 2565 เพ่ิมวิชาเป{นภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถไดfรับวุฒิ IBDP โดยใชfภาษาอังกฤษอยmางเดียว 
กลุ$มที ่1  

ภาษาและวรรณคด ี ภาษาญ่ีปุ�น A  ภาษาและวรรณคดี (SL/HL)   

กลุ$มที ่2  

การเรียนรู3ภาษา 
English B (SL/HL) 

กลุ$มที ่3 

ป5จเจกและสังคม  
ประวัติศาสตรV (HL) / Environmental Systems and Societies (SL) 

กลุ$มที ่4  

วิทยาศาสตร? 
ฟ�สิกสV (SL/HL)  ชีววิทยา (SL/HL)  

กลุ$มที ่5  

คณติศาสตร? 
คณิตศาสตรV การนำไปใชfและการตีความหมาย (SL) / วิเคราะหVและวิธีการ (HL) 

กลุ$มที ่6  

ศิลปะ 
Film (SL/HL) วิทยาศาสตรV (SL/HL) 

วิชาหลัก ทฤษฎีความรูf (TOK) / เรียงความขยาย (EE) / ความคิดสรfางสรรคV การกระทำ จิตอาสา(CAS) 

 

◆วิชาสอนในหลักสูตร IBDP และเน้ือหาหลัก (ณ ป� 2563)  

※ต้ังแตmป� 2565 เพ่ิมวิชาเป{นภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถไดfรับวุฒ IBDP โดยใชfภาษาอังกฤษอยmางเดียว 

วิชา เน้ือหาหลัก 

ภาษาญ่ีปุ�น A 

ภาษาและ

วรรณคดี 

ศึกษาวรรณคดี 4 เร่ือง ใน SL และวรรณคดี 6 เร่ืองใน HL นอกจากน้ัน ยังศึกษารูปแบบประโยคตmางๆ  

เชmน SNS และโฆษณา และพัฒนาทักษะการเขfาใจและการวิเคราะหVโดยศึกษาภาษาตามบริบททาง

วัฒนธรรม / ภาษาและส่ือมวลชน 

ภาษาอังกฤษ B 

【Themes】 

1. Identities, 2. Experiences, 3. Human ingenuity, 4. Social organisation, 5. Sharing the 

planet 

At HL students will study two literary works originally written in English. 

ประวัติศาสตรV 

(HL) 

รายงานท่ี 1: การเคล่ือนไหวตmอสงครามระดับโลก 

รายงานท่ี 2-1: ประเทศท่ีปกครองดfวยระบบเผด็จการทหาร 

รายงานท่ี 2-2: เหตุผลและผลท่ีไดfรับของสงครามในศตวรรษท่ี 20  

รายงานท่ี 3: ประวัติศาสตรVของเอเชียและโอเชียเนีย 

Environmental 

Systems and 

Societies  

Topic 1: Foundations of environmental systems and societies 

Topic 2: Ecosystems and ecology  

Topic 3: Biodiversity and conservation, etc. 



 

 

ฟ�สิกสV 

ชีววิทยา 

วิทยาศาสตรV 

ฟ�สิกสV: การวัดและความไมmแนmนอน / พลศาสตรV / ฟ�สิกสVอุณหภาพและอ่ืนๆ 

ชีววิทยา: วิทยาเซลลV / อณูชีววิทยา / พันธุศาสตรVและอ่ืนๆ 

วิทยาศาสตรV: ปริมาณของสสารและความสัมพันธVในขfอมูลเชิงปริมาณ / โครงสรfางของอะตอมและอ่ืนๆ 

คณิตศาสตรV 
พีชคณิต / ฟ�งกVชันและสมการ / ฟ�งกVชันตรีโกณมิติและตรีโกณมิติ / เวกเตอรV / ความนmาจะเป{น, สถิติและ

อ่ืนๆ 

Film 
Reading Film ‒ understanding film as an art form 
Contextualizing Film ‒ explore the focus of films and the cultural contexts 
Exploring Film Production Roles ‒ create films through various roles 

TOK 

ทฤษฎีความรูf 

หัวขfอ 6 เร่ือง: เทคนิค ภาษา การเมือง ศาสนาและอ่ืนๆ 

“พ้ืนท่ีความรูf” 5 ขfอ คณิตศาสตรV ประวัติศาสตรV ศิลปะและอ่ืนๆ 

“โครงสรfางความรูf” 4 ขfอ มุมมอง, วิธีการ, จริยธรรมและอ่ืนๆ 

EE 

เรียงความขยาย 
เลือกวิชา เตรียมหัวขfอวิจัย (RQ) ทำวิจัยและเขียนรายงานวิจัย 

CAS 

ความคิด

สรfางสรรคV・ 

กิจกรรม・ 

จิตอาสา 

ปฏิบัติเพ่ือบรรลุผลการศึกษา 7 เร่ือง (เขfาใจขfอดีและขfอแกfไขพัฒนาเป{นตfน) 

 

 

ตัวอยmางขfอสอบ IB 

TOK (ทฤษฎีความรูf) 

อภิปรายขfอคิดเห็น “ข้ันตอนสรfางความรูf ทุกข้ันตอนตfองมีความคิดสรfางสรรคV” โดยอfางถึง “พ้ืนท่ีความรูf” 2 ขfอ 

 

ชีววิทยา SL 

มีคนเอาบีเวอรVสายพันธVอเมริกา (Castor canadensis) มาท่ีหมูmเกาะใกลfๆ ประเทศอารVเจนตินาและชิลี ทำใหfกลายเป{นชนิด

พันธุVตmางถ่ิน อภิปรายตัวช้ีวัดทางชีววิทยา 1 ขfอ เพ่ือตัดสินใจวmาบีเวอรVเป{นสัตวVรfายหรือดีสำหรับระบบนิเวศท่ีน้ัน 

 

ประวัติศาสตรV HL 

คุณเห็นดfวยมุมมอง “วัตถุประสงคVของนโยบายการทูตของประเทศญ่ีปุ�นถึงป� 2480 พยายามจะบรรลุโดย “วิธีการอยmางสงบและ

เป{นระยะ” (เอกสารแนบ J)” แคmไหน อภิปรายดfวยเอกสารและความรูfของตนเอง   



 

 

ฟ�สิกสV SL 

นักเรียนคนหน่ึงใชfนา¤ิกาจับเวลาอิเล็กทรอนิกสV และคำนวณความเรmง g ในการลดแบบเสรี ตกลูกบอลโลหะเล็กๆจากสูง 0.50 

ม. เรียกวmา h และวัดเวลาในการตก เรียกวmา t ขณะน้ีความไมmแนmนอนของการวัดเวลาเป{น 0.3 % และความไมmแนmนอนของความ

สูงเป{น 0.6 % คำนวณความไมmแนmนอนเป{น % ของคmา g ท่ีไดfคาดคะเนจากนิพจนV h=gt^2/2 และอธิบายส่ิงท่ีนักเรียนทำไดfเพ่ือ

ไดfคmา g ท่ีแนmนอนกวmาน้ี 

 

คณิตศาสตรV HL 

น้ำหนักของทารกแรกเกิดท่ีประเทศออสเตรเลีย W ตามการแจกแจงแบบปกติท่ีเป{นคmาเฉล่ีย 3.41 ก.ก.และคmาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.57 ก.ก. ทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวนfอย คือทารกแรกเกิดท่ีน้ำหนักนfอยวmา w ก.ก. ท่ีน่ีมีทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวนfอย 

1 คน คำนวณความนmาจะเป{นท่ีน้ำหนักของทารกแรกเกิดคนน้ันเป{นมากกวmา 2.15 ก.ก. 

 

English B HL 

A recent national survey has found that a majority of teenagers believe online gaming should be classed as 

a sport. Write a text that discusses to what extent you agree with this view, giving reasons for your opinion. 

Choose from the following text types: Speech / Blog / Email. Write 450-600 words.  

(จากหัวขfอกำหนดไวfของการสอบคร้ังสุดทfาย) 
 

การศึกษาตmอไปท่ีประเทศญ่ีปุ�นและท่ัวโลก 

มหาวิทยาลัยในประเทศญ่ีปุ�นก็เร่ิมยอมรับ “การสอบเขfาโดยระบบ IB” มหาวิทยาลัย จำนวน 61 แหmง นำไปใชfแลfวหรือกำลังจะ

ใชfระบบ IB ณ เดือนตุลาคม 2561 (สำรวจโดยกระทรวงศึกษาธิการ) มหาวิทยาลัย มากกวmา 20,000 แหmง จากมากกวmา 100 

ประเทศท่ัวโลกยอบรับวุฒิ IBDP เป{นคุณสมบัติท่ีจะเขfาศึกษาตmอหรือสอบเขfาศึกษาตmอ สำหรับนักเรียนท่ีอยากศึกษาตmอท่ี

ตmางประเทศ จะเป{นอาวุธท่ียอดเย่ียม สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาตmอของนักเรียนคอรVส IB ของโรงเรียนเมเค 

บนเว็บไซตVของศูนยVนักเรียนตmางชาติของโรงเรียนเมเค 
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