
LT 202 Introduction to Literature II 
2/2016 

Schedule 
 Wednesday and Friday 09.30-11.00 hrs (section 0700/01); Room SC 2013 

Instructor 
 Pattipong Siripanya; Room 737, 7th floor, Faculty of Liberal Arts, Thammasat (Rangsit) 
 Office hours: Wednesday and Thursday 13.30-16.00 hrs. 
 Email: pattipong@gmail.com 

Prerequisite 
 Having earned credits of LT 201 or approved by the instructor 

Course description 
 Literary genres with an emphasis on literary forms of poetry, prose, drama 

Course Objectives 
 1. Continuing from LT201, this course aims to further familiarize students with the sub-genres of three 
major literary forms: poetry, prose, and drama. Students will gradually be introduced to the characteristics of 
and differences between each type of literary texts such as ballad, lyric, comedy, tragedy, etc. 
 2. Apart from various literary techniques (such as simile, metaphor, symbol, etc.) which the students 
have studied in LT201, this course aims to introduce and familiarize students with more advanced literary 
elements which are exclusive to some literary texts (such as incremental repetition in ballad, volta in sonnet, 
or hubris in tragedy). 
 3. By the time of course completion, students should be able to distinguish between each type of 
literary texts, and able to identify their prominent features. A written analysis or criticism by the students in 
response to literary texts will be used to gauge how well the students understand the course. A well-organized 
essay with few grammatical errors, along with the clear demonstration of the students’ ability to identify 
various literary elements and give a sound interpretation of the text will always guarantee a good mark in this 
course, and should prepare the students for future studies in English literature major. 

Methods & Requirements 
 The class will be conducted in lecture and discussion format. Students are expected to attend all 
classes. If a student misses a class, he or she is expected to keep up with the progress of the class and other 
students. When studying prose and drama, students should expect a quiz at the beginning of each class. If 
the student misses an in-class quiz, there will be no makeup for the missing points. 
 All assignments should be submitted on time. Late submission will result in deducted points. If 
students include an idea or a quote from other sources in their assignments, they must give credits to those 
original sources every time by providing citations. Failure to include complete citations will be considered as 
plagiarism and will result in zero point for that assignment. Repeated acts of plagiarism will result in an F for 
this course. 
 For further rules in this course, please refer to the TU regulations for undergrad students, attached at 
the end of this syllabus. 

Assessment 
 Classroom participation  5% 
 Quiz and homework  10% 
 Test 1 - Ballad and Lyric  10% 
 Test 2 - Sonnet   10% 
 Test 3 - Novel 1 (midterm exam) 15% 
 Test 4 - Novel 2   20% 
 Test 5 - Drama (final exam) 30% 

Class materials 
Main course pack and supplementary hand-outs 
รศ. ดร. ยุวพาส์ (ประทีปะเสน) ชัยศิลป์วัฒนา. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี II. (Available from TU Bookstore) 
All slides and videos shown during class will be available on http://lt327.wordpress.com 

http://lt327.wordpress.com


Schedule 

Note: Class schedule and materials are subject to change 

Class Date Text

1 Wed Jan 25th ‘Sir Patrick Spens,' 'Lord Randal'

2 Fri Jan 27th ‘Edward,' ‘The Griesly Wife,’ ‘Ah, Are You Digging on My Grave'

3 Wed Feb 1st ‘Dust of Snow,' 'O Mistress Mine,' 'Go, Lovely Rose,' ‘Ask Me No More Where Jove 
Bestows'

4 Fri Feb 3rd ‘Break, Break, Break,' 'Loveliest of Trees,' ‘When We Two Parted’

5 Wed Feb 8th Test 1: Ballad and Lyric
6 Fri Feb 10th ‘To an Athlete Dying Young,' ‘To Autumn'

7 Wed Feb 15th ‘My Galley Charged with Forgetfulness,’ ‘My Lady’s Presence Makes the Roses Red,’ 
‘Thou Art Not Lovelier than Lilacs,—No’

8 Fri Feb 17th ‘Since There’s No Help, Come Let Us Kiss and Part,’ Sonnet 20 (‘A Woman’s Face with 
Nature’s Own Hand Painted’), Sonnet 147 (‘My Love Is as a Fever, Longing Still’)

Feb 22th - 28th; University sports event

9 Wed Mar 1st Test 2: Sonnet
10 Fri Mar 3rd

Novel 1 (Truman Capote’s Breakfast at Tiffany’s)11 Wed Mar 8th

12 Fri Mar 10th

13 Wed Mar 15th
Novel 2 (Ray Bradbury’s Fahrenheit 451)

14 Fri Mar 17th

Mar 19th - 26th; Midterm exam week (Withdrawing period Apr 3rd - Apr 10th) 
            Test 3: Novel 1 (Breakfast at Tiffany's)

15 Wed Mar 29th

Novel 2 (Ray Bradbury’s Fahrenheit 451 cont.)16 Fri Mar 31st

17 Wed Apr 5th

18 Fri Apr 7th Test 4: Novel 2 (Fahrenheit 451)
Apr 11th - 17th Songkran break

19 Wed Apr 19th

Tragedy (Sophocles’ Oedipus Rex)20 Fri Apr 21st

21 Wed Apr 26th

22 Fri Apr 28th
Comedy (Oscar Wilde’s The Importance of Being Earnest)

23 Wed May 3rd

Fri May 5th, Wed May 10th; Public holidays (Coronation day and Visakha Bucha)

24 Fri May 12th Comedy (Oscar Wilde’s The Importance of Being Earnest cont.)

25 Wed May 17th
The Theatre of the Absurd

26 Fri May 19th

May 22nd - Jun 10th; Final exam weeks 
            Test 5: Drama (Tragedy, Comedy, and Absurd)



ข้อตกลงเบื้องต้นในการเรียนรายวิชา 

การเข้าเรียน 

 อ้างอิงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 

2555) ข้อ 6.5 

ในกรณีที่ใช้วิธีศึกษาในชั้นเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบของเวลาศึกษา ทั้งหมดในชั้นเรียนในแต่ละ

รายวิชาหรือได้ทํางานในรายวิชานั้นจนเป็นที่เพียงพอตามที่ผู้สอนกําหนด จึงจะมีสิทธิเข้าสอบไล่รายวิชานั้น 

 หากนักศึกษาขาดเรียนเกินร้อยละ 30 ของจำนวนชั่วโมงคาบเรียน (7 คาบเรียนจาก 23 คาบ, ไม่นับรวมคาบที่สอบ) ให้หมดสิทธิเข้า

สอบไล่ในรายวิชา และให้ถือว่าสอบตกในการสอบไล่นั้น 

 หากเข้าเรียนสายเกิน 10 นาทีในคาบวิชา หรือลุกออกนอกห้องเรียนระหว่างคาบวิชาโดยไม่มีเหตุผลจำเป็นเป็นเวลาติดต่อกันนาน ให้

บันทึกว่าเข้าเรียนสายในคาบดังกล่าว โดยการเข้าเรียนสาย 3 ครั้ง ให้นับเป็นการขาดเรียน 1 ครั้ง 

 การลาเรียนจะทำได้เฉพาะเมื่อมีเหตุผลทางสุขภาพเท่านั้น โดยนักศึกษาจะต้องส่งสำเนาใบรับรองแพทย์ให้อาจารย์ผู้สอนทันทีในคาบ

วิชาหลังจากกลับมาจากการรักษาแล้ว สำหรับการลาในกรณีอื่นๆ ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาเหตุผลและความเหมาะสมเป็นครั้งไป 

การวัดผลการศึกษา 

 การวัดผลการศึกษาและตัดเกรดในรายวิชา วัดจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในทุกกลุ่มในรายวิชาเดียวกัน 

การถอนรายวิชา 

 นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา จะขอถอนรายวิชาโดยได้รับ W ได้เฉพาะช่วงหลังการสอบกลางภาคและประกาศคะแนนสอบแล้ว  

โดยนักศึกษาจะต้องดำเนินการถอนรายวิชาด้วยตนเองผ่านระบบเพิ่ม-ถอนออนไลน์ของสำนักทะเบียน 

 ในกรณีที่นักศึกษาได้คะแนนในรายวิชาในระดับต่ำหลังจากการสอบกลางภาค แต่ไม่ดำเนินการถอนรายวิชาด้วยตนเอง อาจารย์ผู้สอนมี

สิทธิจะไม่เซ็นอนุมัติคำร้องขอถอนรายวิชาในช่วงปลายภาค และตัดเกรดนักศึกษาตามระดับคะแนนจริง 

 ทั้งนี้ เว้นแต่เฉพาะกรณีที่อาจารย์ผู้สอนประกาศคะแนนหลังการสอบกลางภาคล่าช้ากว่าช่วงเพิ่มถอนรายวิชาโดยได้รับ W เท่านั้น 

อาจารย์ผู้สอนจึงจะเซ็นอนุมัติคำร้องขอถอนรายวิชาเป็นกรณีพิเศษให้ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการประกาศผลคะแนน 

การคัดลอกผลงาน 

 อ้างอิงตามระเบียบการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549 

 ข้อ 4 “การสอบ” หมายความว่า  

 (1)  การสอบไล่ หรือการสอบกลางภาค ที่เป็นกระบวนการวัดผลการศึกษา ด้วยการสอบข้อเขียน  
 (2)  การสอบเก็บคะแนนหรือการสอบในรูปแบบอื่นที่มีการกําหนดและประกาศวัน เวลา สถานที่สอบอย่างชัดเจน

ให้รู้ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันสอบ และมีการจัดผังที่นั่งสอบอย่างเป็นระบบ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสอบไล่ 

หรือการสอบกลางภาค  
 (3)  การวัดผลในลักษณะอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 4 (1) และ (2) เช่น รายงาน การทดสอบในห้องเรียน การฝึกปฏิบัติ

เพื่อเก็บคะแนน  

และ 

 ข้อ 11 การวัดผลในลักษณะอื่นๆ ตามข้อ 4 (3) หากนักศึกษากระทําการทุจริต อาจารย์ผู้สอนมีอํานาจใช้ดุลยพินิจใน

การวัดผลการศึกษา  

 งานเขียนและการบ้านในรายวิชา จึงนับเป็นการสอบในรายวิชา หากนักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการเขียนในรายวิชา และใช้

ข้อมูลดังกล่าวที่ไม่ได้เป็นผลงานของตัวเองโดยไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ให้นับเป็นการจงใจคัดลอกผลงานและถือเป็นการทุจริตในการสอบ 

โดยบทลงโทษของการทุจริตดังกล่าวในงานชิ้นใดๆ ในรายวิชาคือให้ได้คะแนน 0 คะแนนในการวัดผลของชิ้นงานนั้นๆ ในครั้งแรก ทั้งนี้ หาก

นักศึกษายังคงคัดลอกผลงานในงานชิ้นอื่นๆ อีกในครั้งต่อไป ให้ถือว่าสอบตก (ผลการศึกษาระดับ F) ในรายวิชาโดยอัตโนมัติ โดยนักศึกษามีสิทธิ

ร้องเรียนให้มีการสอบสวนและอุทธรณ์ดุลยพินิจดังกล่าวได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547 หากเห็นว่า

ดุลยพินิจดังกล่าวของอาจารย์ผู้สอนไม่เป็นธรรม


