ประมวลการสอน
ภาคต้ น ปี การศึกษา 2559
1. คณะ มนุษยศาสตร์
ภาควิชา วรรณคดี
2. รหัสวิชา
01377311 ชื่อวิชา
(ไทย) ประวัติวรรณคดีเยอรมัน II
จานวนหน่ วยกิต 3(3-0)
(อังกฤษ)
วิชาพืน้ ฐาน ใช่ วิชาที่ต้องเรี ยนมาก่อน
01377211 History of German Literature I
วัน เวลา และสถานที่สอน
วันอังคาร, วันพฤหัสบดี 09.30-11.00 น.
อาคารมนุษยศาสตร์ 2 ห้ อง 102
3. ผู้สอน
อาจารย์รัศมี วุฒิไกรเกรี ยง
4. การให้ นิสิตเข้ าพบและให้ คาแนะนานอกเวลาเรียน
วันจันทร์ และวันศุกร์ เวลา 1
3.00-15.00 น.
ห้ องพักอาจารย์อยูท่ ี่ห้อง 205 ชัน้ 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 หากนิสติ ต้ องการเข้ าพบ แต่ไม่สะดวกในเวลาดังกล่าว กรุณา
นัดหมายอาจารย์ผ้ สู อนเป็ นการส่วนตัวที่ i.rassamee@gmail.com
5. จุดประสงค์ ของวิชา
1. ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้และทาความเข้ าใจประวัติวรรณคดีเยอรมันตังแต่
้ ช่วงปลายคริ สตศตวรรษที่ 19 หรื อตังแต่
้ ยคุ ธรรมชาติ
นิยมจนถึงปั จจุบนั ทังเข้
้ าใจถึงความเกี่ยวเนื่องระหว่างประวัติศาสตร์ ที่สง่ ผลต่อแนวคิดของบุคคลที่สร้ างสรรค์งานวรรณกรรม
2. ผู้เรี ยนสามารถอ่านบทคัดสรรจากงานวรรณกรรมเยอรมันในยุคที่เรี ยนและวิเคราะห์ วิจารณ์ถึงลักษณะเด่นและความ
แตกต่างของแต่ละยุคได้ เข้ าใจสภาพสังคมและงานวรรณกรรมที่เป็ นส่วนหนึง่ ในพลวัตการขับเคลือ่ นสังคม
3.ผู้เรี ยนสามารถวิเคราะห์ ตีความ งานวรรณกรรมในยุคที่เรี ยน เพื่อสังเคราะห์และสร้ างสรรค์เป็ นบทละครดัดแปลงได้
4. ผู้เรี ยนมีสานึกดี มีความมุง่ มัน่ มีความคิดสร้ างสรรค์ และมีความสามัคคี สามารถร่วมกันทางานร่วมกับผู้อื่นได้
สอดคล้ องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (IDKU: Integrity, determination, Knowledge
creation, unity)
6. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิวฒ
ั นาการวรรณคดีเยอรมันตังแต่
้ สมัยธรรมชาตินิยม ชีวิตและผลงานดีเด่นของนักเขียนสาคัญ ตลอดจนภูมิหลัง
ทางประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา และสภาพสังคมของแต่ละยุคสมัย
7. เค้ าโครงรายวิชามีเนือ้ หาครอบคลุมหัวข้ อต่ างๆ ดังนี ้
1. Naturalismus (1880-1900)
2. Literatur der Jahrhundertwende (1890-1920)
3. Expressionismus (1910-1925)
4. Literatur der Zwanziger Jahre (1918-1933)
5. Deutsche Literatur im Exil (1933-1945)
6. Literatur der Bundesrepublik Deutschland (1945-1990)

7. Literatur der Deutschen Demokratischen Republik (DDR)
8.Literatur im wiedervereinigten Deutschland (seit 1990)
9. Moderne Literatur
10. Literatur Österreichs seit 1945
11. Literatur der deutschsprachigen Schweiz 1945
หมายเหตุ หัวข้ ออาจปรับเปลีย่ นหรื ออาจมีเพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสม
8. วิธีสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
การบรรยาย การเรี ยนแบบร่วมมือ อภิปราย ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง การรายงาน
การเรี ยนการสอนผ่านอินเทอร์ เน็ต

และแสดงหน้ าชัน้ การทาการบ้ าน

9. อุปกรณ์ ส่ อื การสอน
หนังสือเรี ยนเล่มหลัก Baumann, Barbara. Oberle, Brigitte. Deutsche Literatur in Epochen. 2.überarbeitete
Auflage 1996. Ismaning. และสือ่ ประกอบการเรี ยนการสอนใบงาน สไลด์ วีดิทศั น์ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประกอบการ
บรรยาย
10. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
ร้ อยละ
10.1. รายงานหน้ าชัน้ 2 ครัง้
35
ครัง้ ที่ 1 รายงานหน้ าชัน้ เรื่องแนวคิดของยุคสมัยต่ างๆ สภาพสังคม
15
นักเขียนที่สาคัญ และตัวอย่ างงานที่สาคัญ
(ในหัวข้ อที่สนใจ เป็ นกลุม่ กลุม่ ละ 2 คน นาเสนอภาษาเป็ นเยอรมัน เวลา 30 นาที ถามตอบ 10 นาที )
เกณฑ์การให้ คะแนน
ดังนี ้
- การนาเสนอเนื ้อหาอย่างถูกต้ อง ยกตัวอย่างที่นา่ สนใจประกอบการรายงาน
- การเตรี ยมพร้ อมของนิสติ และการทางานร่วมกันเป็ นกลุม่
- การลาดับเนื ้อหาที่รายงาน ความน่าสนใจของการนาเสนอโดยรวม
ครัง้ ที่ 2 การศึกษาค้ นคว้ าบทประพันธ์ / รายงานหน้ าชัน้ และแสดงบทบาทสมมุติ
20
(ในหัวข้ อที่สนใจ เป็ น
กลุม่ กลุม่ ละ 3-4 คน นาเสนอภาษาเป็ นเยอรมัน รูปแบบวีดีโอความยาวระหว่าง 15-20 นาที
บทวิเคราะห์อีกไม่เกิน 15 นาทีหน้ าชัน้ ตอบคาถาม 10 นาทีหน้ าชัน)้
เกณฑ์การให้ คะแนน
ดังนี ้
-การสรุปใจความ ตีความและนาเสนอบทประพันธ์อย่างถูกต้ อง
- การนาเสนอเป็ นภาษาเยอรมันที่ชดั เจน และใช้ ภาษาได้ อย่างถูกต้ อง
- การเตรี ยมพร้ อมของนิสติ และการทางานร่วมกันเป็ นกลุม่
- ความน่าสนใจของการนาเสนอโดยรวม
มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
10.2.การสอบ
55
- การสอบกลางภาค (
ข้ อเขียน)
25
- การสอบปลายภาค (ข้ อเขียน)
30
10.3.การบ้ านและงานต่ างๆที่ได้ รับมอบหมาย
10
รวม
100

11. การประเมินผลการเรียน
1. อิงเกณฑ์ตดั เกรดขันต
้ ่า หรื ออิงกลุม่ ตัดเกรดที่สอบได้
2. เกณฑ์ที่ใช้ ในการประเมิน
80-100 ได้
A
61-65
76-79
B+
56-60
71-75
B
51-55
66-70
C+
0-50

ได้

C
D+
D
F/U

12. เอกสารอ่ านประกอบ
ภาษาไทย
เจตนา นาควัชระ. แนะการอ่านกวีนิพนธ์เยอรมัน ภาค 1. โครงการตาราและคาสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2520.
ผุสดี ศรี เขียว, นฤมล ง้ าวสุวรรณ, ถนอมนวล โอเจริ ญ. ประวัติวรรณคดีเยอรมันเบื ้องต้ น. 2523.
อ่านวรรณคดีเยอรมัน เล่ม 1 ตังแต่
้ สมัยกลางถึงกลางศตวรรษที่ 19. สานักพิมพ์เคล็ดไทย. 2519
อ่านวรรณคดีเยอรมัน เล่ม 2 จากกลางศตวรรษที่ 19 ถึงปั จจุบนั . สานักพิมพ์เคล็ดไทย. 2519
ภาษาเยอรมัน
Baumann, Barbara, Oberle, Brigitta. Deutsche Liteatur in Epoche. 2. Überarbeitete Auflage. Ismaning, 1996.
Freund, Winfried. Deutsche Literatur. 3.Auflage, Köln, 2004.
Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, J.B. Metzler Verlag. 2. Überarbeitete
Auflage. Stuttgart, 1994.
Kluge, Mannfred und Radler, Rudorf (Hrsg.). Hauptwerke der deutschen Literatur. Einzeldarstellung und
iNterpretationen. München 1974.
Pleticha, Heinrich (Hrsg.). dtv junior Literatur-Lexikon. 13. Überarbeitete Auflage. Berlin, 1999.
Schreiber, Fricke. Geschichte der deutschen Literatur. 20. Auflage. Paderborn, 1988.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ อง
http://www.literaturwelt.com
http://www.zeitklicks.de
http://www.pohlw.de/literatur/epochen/index.htm
g

13.ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน
สัปดาห์
ของการ
เรียน

วัน/เดือน/ปี

เนือ้ หา

1

8-12 ส.ค.59

2

15-19 ส.ค.59

ทาความตกลงเรื่ องการเรี ยนการสอน แนะนาเนื ้อหาที่จะเรี ยน
ในวิชานี ้ ทบทวนความรู้จากวิชาประวัติวรรณคดีเยอรมัน I
วรรณกรรมยุค Naturalismus ผลกระทบจากสภาพสังคม
ประวัติของนักเขียนสาคัญและผลงาน
วรรณกรรมยุค Naturalismus
วรรณกรรมยุคการเปลีย่ นผ่านศตวรรษ (Jahrhundertwende)
ผลกระทบจากสภาพสังคม ประวัติของนักเขียนสาคัญและ
ผลงาน

กิจกรรมการเรียนการสอน

3

23-26 ส.ค.59

ไม่มีการเรี ยนการสอน
ผู้สอนลาไปนาเสนอผลงานทางวิชาการที่ตา่ งประเทศ
จะนัดสอนชดเชยให้ ภายหลัง

4

29 ส.ค.-2 ก.ย. 59

วรรณกรรมยุคการเปลีย่ นผ่านศตวรรษ (Jahrhundertwende)
ผลกระทบจากสภาพสังคม ประวัติของนักเขียนสาคัญและ
ผลงาน

5

5-9 ก.ย. 59

5

12- 16 ก.ย. 59

6

19- 23 ก.ย. 59

7

26- 30 ก.ย. 59

8

3-7 ต.ค. 59

9

10-14 ต.ค. 59

**วรรณกรรมยุค Expressionismus ผลกระทบจากสภาพ
สังคม ประวัติของนักเขียนสาคัญและผลงาน
วรรณกรรมยุค Expressionismus
วรรณกรรมยุคหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1
Literatur der Zwanziger Jahre (1918-1933)
ผลกระทบจากสภาพสังคม ประวัติของนักเขียนสาคัญและ
ผลงาน
**วรรณกรรมยุคหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1
Literatur der Zwanziger Jahre (1918-1933)
สภาพสังคม และผลกระทบจากสภาพสังคม ประวัติของ
นักเขียนสาคัญและผลงาน
สัปดาห์ สอบกลางภาค สอบข้ อเขียน 25 คะแนน
นัดหมายตารางสอบกับผู้สอนอีกครัง้ หนึ่ง
**ประวัติศาสตร์ เยอรมันและวรรณกรรมในช่วงสงครามโลกครัง้
ที่ 2 และวรรณกรรมของผู้ลี ้ภัย Exilliteratur
ประวัติศาสตร์ เยอรมันและวรรณกรรมในช่วงสงครามโลกครัง้
ที่ 2 และวรรณกรรมของผู้ลี ้ภัย Exilliteratur
**วรรณกรรมหลังจากเยอรมนีถกู แบ่งประเทศ-ฝั่ งตะวันตก
Literatur der Bundesrepublik Deutschland (19451990)

10

17-21 ต.ค. 59

11

24-28 ต.ค. 59

12

31ต.ค.-4 พ.ย. 59

13

7-11 พ.ย. 59

14

14-18 พ.ย. 59

**วรรณกรรมหลังจากเยอรมนีถกู แบ่งประเทศ-ฝั่ งตะวันออก
Literatur der Deutschen Demokratischen Republik
(DDR)
การซ้ อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
( ไม่ มีการเรียนการสอน)
วรรณกรรมยุคหลังจากรวมประเทศ Literatur im
wiedervereinigten Deutschland (seit 1990)
วรรณกรรมยุคหลังจากรวมประเทศ Literatur im
wiedervereinigten Deutschland (seit 1990)
Literatur Österreichs seit 1945

บรรยาย อภิปราย อ่าน
วรรณกรรม และการบ้ าน

บรรยาย อภิปราย อ่าน
วรรณกรรม และการบ้ าน

15
16
17

21-25 พ.ย. 59
28 พ.ย. -2 ธ.ค. 59
6-9 ธ.ค. 59

Literatur der deutschsprachige Schweiz seit 1945
Literatur der deutschsprachige Schweiz seit 1945
นิสติ รายงานบทประพันธ์ และแสดงบทบาทสมมุติโดยใช้ บท
ประพันธ์แปลงที่แต่งขึ ้นเอง

18

12-23 ธ.ค. 59

สัปดาห์ สอบปลายภาค (ข้ อเขียน 30 คะแนน)
วันเวลาสอบกรุ ณานัดหมายกับผู้สอนอีกครัง้

*ในสัปดาห์นี ้ขอเพิ่มคาบเรี ยน 1 คาบ
กรณีเวลาในการรายงานหน้ าชัน้
ไม่เพียงพอ

14. อื่นๆ (ถ้ ามี)
- ** หมายถึง หัวข้ อที่นิสติ เลือกทารายงานหน้ าชันได้
้ มี 5 หัวข้ อ ทารายงานกลุม่ ละ 2 คน
- หากในวันที่กาหนดให้ นิสติ รายงานหน้ าชัน้ และนิสติ ไม่มารายงาน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะไม่นดั หมายให้ นิสติ
รายงานในภายหลัง
- นิสติ ควรตรงต่อเวลา หากนิสติ มาสายเกินกว่า 30 นาที ให้ นบั เป็ นขาดเรี ยนในคาบนันๆ
้
- นิสติ จะต้ องนัดหมายเวลาในการสอบกลางภาคและการสอบปลายภาคกับอาจารย์ผ้ สู อนอีกครัง้
- นิสติ ควรตรงต่อเวลา หากนิสติ มาสายเกินกว่า 30 นาที ให้ นบั เป็ นขาดเรี ยนในคาบนันๆ
้
- หากขาดเรี ยนเกิน 20% โดยไม่มีเหตุผลอันควรและไม่แจ้ งผู้สอน ไม่ มีสิทธิ์สอบ

ลงนาม................................................ผู้รายงาน
(นางรัศมี วุฒิไกรเกรี ยง)
วันที่ 8 สิงหาคม2559

