ประมวลการสอน
ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
1. คณะ มนุษยศาสตร์

ภาควิชา วรรณคดี

2. รหัสวิชา 01374341
ชื่อวิชา (ไทย) วรรณกรรมฝรั่งเศสคัดสรร I
จานวนหน่วยกิต 3(3-0-6)
(อังกฤษ) Selected French Literary Works
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 01374221 ประวัติวรรณคดีฝรั่งเศส (History of French Literature)
หมู่ 1
วัน เวลา และสถานที่สอน : อังคาร 13.00-16.00 น.
ห้อง HUM4-410
3. ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธิ หุ่นแสวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิริยะดิศ มานิตย์
4. การให้นิสิตเข้าพบและให้คาแนะนานอกเวลาเรียน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธิ หุ่นแสวง โทรศัพท์มือถือ 096-858-9163
อีเมล์ : paniti_hoonswaeng@yahoo.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิริยะดิศ มานิตย์ โทรศัพท์มือถือ 087-099-6678
อีเมล์ : piriyadit_manit@yahoo.com
5. จุดประสงค์ของวิชา
1. เพื่อให้นิสิตสามารถอธิบายภูมิหลังทางสังคม ประวัติศาสตร์ และความคิดทางปรัชญาของฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยกลางถึง
คริสต์ศตวรรษที่ 18 ได้
2. เพื่อให้นิสิตรู้จักแนวเรื่องของวรรณกรรมเด่นของฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยกลางถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18
3. เพื่อให้นิสิตฝึกวิเคราะห์ ตีความและเปรียบเทียบวรรณกรรมคัดสรรตั้งแต่สมัยกลางถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18
6. คาอธิบายรายวิชา
บทคัดสรรวรรณกรรมฝรั่งเศสที่เน้นเรื่องเกี่ยวกับชีวิต สังคม ประวัติศาสตร์ และความคิดทางปรัชญา ตัง้ แต่สมัยกลางถึง
คริสต์ศตวรรษที่ 18
7. เค้าโครงรายวิชา
1. แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์วรรณกรรมเบื้องต้น
2. ภูมิหลังทางสังคม ประวัติศาสตร์ และความคิดทางปรัชญา ตั้งแต่สมัยกลางถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18
3. วรรณกรรมที่น่าสนใจในประเด็นเรื่องชีวิต สังคม ประวัติศาสตร์ และความคิดทางปรัชญา ตั้งแต่สมัยกลางถึง
คริสต์ศตวรรษที่ 18
8. วิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การบรรยาย การอภิปราย การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

9. อุปกรณ์สื่อการสอน
เอกสารประกอบการบรรยาย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์

10. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
ร้อยละ
30
30
40

- สอบกลางภาค (อัตนัย)
- สอบปลายภาค (อัตนัย)
- กิจกรรมปลายภาค

11. การประเมินผลการเรียน
วิธีการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นาคะแนนที่ได้เมื่อเทียบเป็นร้อยละมาตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์คร่าวๆ
คะแนนที่ได้เมื่อเทียบเป็นร้อยละ
เกรด
ประมาณร้อยละ 80.0 ถึงร้อยละ 100
A
ประมาณร้อยละ 75.0 ถึงประมาณร้อยละ 79.9
B+
ประมาณร้อยละ 70.0 ถึงประมาณร้อยละ 74.9
B
ประมาณร้อยละ 65.0 ถึงประมาณร้อยละ 69.9
C+
ประมาณร้อยละ 60.0 ถึงประมาณร้อยละ 64.9
C
ประมาณร้อยละ 55.0 ถึงประมาณร้อยละ 59.9
D+
ประมาณร้อยละ 50.0 ถึงประมาณร้อยละ 54.9
D
ร้อยละ 0 ถึงประมาณร้อยละ 49.9
F
2. นาผลที่ได้มาพิจารณาอีกครั้งเพื่อตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม โดยพิจารณาจากคะแนนดิบ (ในรูปของร้อยละ) จานวน
คน และช่องว่างระหว่างคะแนน
12. เอกสารอ่านประกอบ
ตารา
Jean Calvet. Petite histoire de la littérature française. nouvelle édition.
Paris : J. De Gigord, 1969
เอกสารประกอบการบรรยาย
« La Littérature française du Moyen Âge au XVIIIe siècle (extraits) »
เว็บไซต์
http://www.la-litterature.com
http://www.etudes-litteraires.com
13. ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน
สัปดาห์
วัน เดือน ปี

เนื้อหา

กิจกรรมการเรียนการสอน

1

9 ส.ค. 59

Le Moyen Âge
Roman de renart : « La pêche à la queue »

บรรยาย/อภิปราย

2

16 ส.ค. 59

La Farce de maître Pathelin : dénouement

บรรยาย/อภิปราย

3

23 ส.ค. 59

4

30 ส.ค. 59

5

6 ก.ย. 59

6

13 ก.ย. 59

7

20 ก.ย. 59

8
9

27 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59

10
11
12
13

11 ต.ค. 59
18 ต.ค. 59
26 ต.ค. 59
1 พ.ย. 59

14
15
16

8 พ.ย. 59
15 พ.ย.59
22 พ.ย.59

17
18
19

29 พ.ย. 59
6 ธ.ค. 59
12-23 ธ.ค. 59

Le XVIe siècle
Joachim du Bellay : « Heureux qui, comme Ulysse, a fait
un beau voyage »
Montaigne, Essais : « De l’amitié »
e

Le XVII siècle
Corneille, Le Cid : « Il faut venger un père, et perdre une
maîtresse »
Molière, Dom Juan : « Un grand seigneur méchant
homme »
Pascal, Pensées : « L’homme […] est un roseau
pensant »
สอบกลางภาค
Racine, Andromaque : « Réunissons trois cœurs qui
n’ont pu s’accorder »
Madame de la Fayette : La Princesse de Clèves
ซ้อมรับพระราชทานปริญญาปริญญาบัตร
พิธพี ระราชทานปริญญาปริญญาบัตร
Le XVIIIe siècle
Montesquieu, de l’esprit des lois : « De l’esclave des
nègres »
Voltaire, Traité sur la tolérance : « Prière à Dieu »
Diderot, La Religieuse
Rousseau, Du contrat social : « Tel est le problème
fondamental dont le Contrat social donne la solution »
Beaumarchais, Le Mariage de Figaro
กิจกรรมปลายภาค
สอบปลายภาค

บรรยาย/อภิปราย

บรรยาย/อภิปราย
บรรยาย/อภิปราย

บรรยาย/อภิปราย
บรรยาย/อภิปราย

บรรยาย/อภิปราย
บรรยาย/อภิปราย

บรรยาย/อภิปราย

บรรยาย/อภิปราย
บรรยาย/อภิปราย
บรรยาย/อภิปราย
บรรยาย/อภิปราย
บรรยาย/อภิปราย

14. ข้อตกลงเบื้องต้น
- การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค (60 คะแนน)
การสอบกลางภาค (30 คะแนน) และการสอบปลายภาค (30 คะแนน) จะวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เนื้อหาที่เรียนและ
ความสามารถในการวิเคราะห์ตัวบทและการใช้ภาษา
- กิจกรรมปลายปลายภาค (40 คะแนน) (งานกลุ่มไม่เกิน 4 คน และ งานเดี่ยว)
งานกลุ่ม นิสิตเลือกหัวข้อสาหรับรายงานหน้าชั้น ใช้เวลาในการรายงาน 20-30 นาที ประเมินจากเนื้อหาการนาเสนอ ข้อมูล
ความถูกต้อง ชัดเจน น่าสนใจ
ลงนาม..............................................ผู้รายงาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธิ หุ่นแสวงและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิริยะดิศ มานิตย์)

วันที่ 1 สิงหาคม 2559
ภาควิชาวรรณคดีสนับสนุนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
“สานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี” ให้แก่นิสิตด้วยกระบวนการเรียนการสอนทุกรายวิชา

