หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2552
คําอธิบายรายวิชา
• กลุมรายวิชาดานปรัชญา
01387101

01387102

01387111

01387121**

**

ศิลปะการอยูรวมกับผูอนื่ (The Art of Living with Others )
3 (3-0)
ศิลปะการอยูรวมกับผูอื่นดวยดี ธรรมเนียมไทยและธรรมเนียมสากลเกี่ยวกับ
มรรยาทในสังคม การรูจักตัวเองเพื่อปรับปรุงตัวเอง การฝกการพัฒนาจิตใจ
The art of living well with others. Thai and international etiquette.Selfcognition for self-improvement. Training in mental development.
ปรัชญาทัว่ ไป (General Philosophy)
3 (3-0)
ความหมาย ขอบเขตและปญหาของปรัชญา ความคิดทางปรัชญาทีส่ ําคัญ การ
ประยุกตปรัชญากับชีวติ และสังคม
Meaning, scope and problems of philosophy. Important philosophical
ideas. Application of philosophy to life and society.
ปรัชญาเบื้องตน (Introduction to Philosophy)
3 (3-0)
ความหมาย ขอบเขต และวิธีการปรัชญา ความสัมพันธระหวางปรัชญา
ศาสนา และวิทยาศาสตร ปญหาพื้นฐานทางปรัชญา และความสัมพันธตอความเปนไป
ใน โลกในคริสตศตวรรษที่ 21
Meaning, scope and method of philosophy. Relationships among
philosophy, religion and science. Fundamental questions of philosophy and their
global relevance to the 21st century.
ตรรกศาสตรเบื้องตน (Introduction to Logic)
3 (3-0)
ความคิดที่เกีย่ วของกับการอางเหตุผลแบบนิรนัย และอุปนัย บทบาทของ
ตรรกศาสตรในการอธิบายทางวิทยาศาสตรและในการใชภาษา
Thought related in forms of deductive and inductive reasoning. Role of
logic in scientific explanation and in language.
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01387211

01387212

01387213

01387221

01387222

01387223

ประวัติปรัชญาตะวันตก I (History of Western Philosophy I)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01387102 หรือ 01387111
ประวัติความคิดของปรัชญากรีกและปรัชญาสมัยกลาง
History of ideas in Greek and medieval philosophy.
ประวัติปรัชญาตะวันตก II (History of Western Philosophy II)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01387211
ประวัติความคิดของปรัชญาสมัยใหมและสมัยปจจุบัน
History of ideas in the modern and contemporary philosophy.
ปรัชญาตะวันออกยุคกอนพุทธกาล
3 (3-0)
(Oriental Philosophy before the Age of Buddha)
บอเกิด ลักษณะ และความคิดทางปรัชญาที่สําคัญ ๆ ของตะวันออกตั้งแตยุค
เริ่มแรกจนถึงยุคพุทธกาล
Sources and nature of important oriental philosophies from the beginning
up to the age of the Buddha.
ปรัชญาอินเดีย I (Indian Philosophy I)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01387102 หรือ 01387111
กําเนิด และลักษณะทัว่ ไปของปรัชญาอินเดีย ความแตกตางระหวางปรัชญา
อินเดียกับปรัชญาตะวันตก ปรัชญาอาสติกะและนาสติกะ
Origin and general characteristics of Indian philosophy. Differences
between Indian and Western philosophis. Astika and Nastika philosophies.
ปรัชญาอินเดีย II (Indian Philosophy II)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01387221
แนวความคิดของนักปรัชญาอินเดียคนสําคัญในคริสตศตวรรษที่ 19-20 และ
อิทธิพลตอโลกปจจุบัน
Concepts in the thought of prominent Indian philosophers of the 19th– 20th
centuries and their influence upon today’s world.
ปรัชญาจีน (Chinese Philosophy)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01387102 หรือ 01387111
ลักษณะทั่วไปของปรัชญาจีน ความคิดของนักปรัชญาคนสําคัญ และแนวโนม
ในปจจุบัน
General characteristics of Chinese philosophy. Thought of the
prominent philosophers and trends in the present time.
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01387321

01387322

01387323

01387324

01387331

01388332

ญาณวิทยา (Epistemology)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01387102 หรือ 01387111 และ 01387121
ทฤษฎีเกี่ยวกับบอเกิดและขอบเขตของความรู วิธีการแสวงหาความรู
หลักเกณฑตดั สินความเปนจริงของความรูของนักปรัชญาตะวันออก และตะวันตก
Theories of the sources and scope of knowledge. Methods of
approaching knowledge. Oriental and Western criteria of true knowledge.
จริยศาสตร (Ethics)
3 (3-0)
ปญหาพื้นฐานทางจริยศาสตร ทฤษฎีทางจริยศาสตรทสี่ ําคัญ เกณฑตัดสิน
คุณคาทางจริยธรรม การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
Fundamental problems in ethics. Important theories of ethics. Ethical
standards. Application in daily life.
สุนทรียศาสตร (Aesthetics)
3 (3-0)
ความหมาย ขอบเขต ปญหาและวิธีการของสุนทรียศาสตร ทฤษฎีความงาม
ทฤษฎีศิลปะ ความสัมพันธระหวางความงาม ศิลปะ และความจริง
Meaning, scope, problems and methods of aesthetics. Theories of
beauty and art. Relationships among beauty, art and reality.
อภิปรัชญา (Metaphysics)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01387102 หรือ 01387111
ความหมาย ขอบเขต ปญหาและวิธีการทางอภิปรัชญา ทฤษฎีที่สําคัญทาง
อภิปรัชญา
Meaning, scope, problems, and methods of metaphysics. Important
metaphysical theories.
พุทธปรัชญาฝายเถรวาท (Theravada Buddhist Philosophy)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01387102 หรือ 01387111
ความคิดทางอภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยาของพุทธปรัชญาฝายเถรวาท
Concepts of Theravada Buddhist metaphysics, epistemology and axiology.
พุทธปรัชญาฝายมหายาน (Mahayana Buddhist Philosophy)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01387102 หรือ 01387111
แนวความคิดทางอภิปรัชญา ญาณวิทยา คุณวิทยาของพุทธปรัชญาฝาย
มหายาน
Concepts of Mahayana Buddhist metaphysics, epistemology and
axiology.
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01387333

01387334

01387335

01387341

01387348*

*

ปรัชญามารกซ (Marxist Philosophy)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01387102 หรือ 01387111
ประวัติและแนวคิดทางปรัชญาของปรัชญามารกซ
History and philosophical concepts in Marxist philosophy.
เหตุผลนิยม (Rationalism)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01387102 หรือ 01387111 และ 01387121
วิธีการและความคิดที่สําคัญของลัทธิเหตุผลนิยมตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
Methods and important ideas of rationalism from its beginning to the
present time.
ประจักษนิยม (Empiricism)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01387102 หรือ 01387111 และ 01387121
วิธีการและความคิดที่สําคัญของลัทธิประจักษนิยม ตั้งแตยุคเริ่มแรกจนถึงยุค
ปจจุบัน
Methods and important ideas of empiricism from its beginning to the
present time.
ปรัชญาศาสนา (Philosophy of Religion)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01387122 และ 01388111
มูลเหตุของความเชื่อและไมเชื่อในพระเจา ประสบการณทางศาสนา ภาษา
ศาสนา ปญหาเกี่ยวกับความชั่ว ศรัทธาและเหตุผล ความเขาใจเกีย่ วกับความจริงที่
แตกตางกันของแตละศาสนา
Grounds for belief and disbelief in God. Religious experience. Religious
language. The problem of evil. Faith and reason. Different understandings of
reality in different religions.
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา
3 (3-0)
(Philosophy of Sufficiency Economics and Buddhism)
ลักษณะทั่วไปของพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 คําสอนใน
พุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธระหวางคําสอนในพุทธศาสนากับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ การประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวติ
และสังคม เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัฒน
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01387390*

01387431

01387432

01387441

*

General characteristics of Buddhism and philosophy of sufficiency
economics. Sufficiency economics according to His Majesty the King Rama IX’s
initiation. . Teachings in Buddhism concerned with sufficiency economics.
Relationship between Buddhist teaching and Philosophy of Sufficiency
Economics. Applying the sufficiency economics in life and society. Sufficiency
economics in globalization.
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (Cooperative Education Preparation)1 (1-0)
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับที่
เกี่ยวของ ความรูขั้นพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพื้นฐานในการ
ปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหาร
คุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน
Principles, concepts and processes of cooperative education. Related
rules and regulations. Basic knowledge and techniques in job application.
Basic knowledge and techniques in working. Communication and human
relations. Personality development. Quality management system in workplace.
Presentation techniques. Report writing.
ปฏิบัตินิยม (Pragmatism)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01387102 หรือ 01387111
วิธีการและความคิดของลัทธิปฏิบตั ินิยม ตั้งแตยุคเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน
Methods and ideas of pragmatism from its beginning to the present time.
ภาวนิยม (Existentialism)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01387102 หรือ 01387111
ประวัติและทฤษฎีของลัทธิภาวนิยม เนน เคียเคอการด นิชเช ไฮเดคเกอรและซารท
History and theories of existentialism emphasising Kierkegaard,
Nietzsche, Heidegger and Sartre.
ปรัชญาในวรรณคดีไทย (Philosophy in Thai Literature)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01387102 หรือ 01387111
ความหมายและขอบเขตของปรัชญาในวรรณคดี ความคิดทางปรัชญาที่ปรากฏ
ในวรรณคดีไทยที่สําคัญ
Meaning and scope of philosophy in literature. Philosophical thought in
important works of Thai literatures.
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01387442

01387443

01387444**

01387445**

01387446

**

ปรัชญาสังคมและการเมือง (Social and Political Philosophy )
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01387102 หรือ 01387111
ความหมายและขอบเขตของปรัชญาสังคมและการเมือง ทฤษฎีสังคม และ
ทฤษฎีทางการเมืองที่สําคัญ วิเคราะหสงั คมและการเมืองไทยเชิงปรัชญา
Meaning and scope of political philosophy. Important social and political
theories. Philosophical analysis of Thai society and politics.
ปรัชญาภาษา (Philosophy of Language)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01387102 หรือ 01387111 และ 01387121
ความหมายและขอบเขตของปรัชญาภาษา ปญหาเกี่ยวกับสัญลักษณ ทฤษฎี
ความหมาย สมรรถวิสัยของภาษาในการอธิบายความคิด ภาษาที่ใชในการแสวงหาสัจจะ
Meaning and scope of the philosophy of language. Problems concerning
symbols. Theories of meaning. Capability of language to describe thought.
Language used in approaching truth.
ปรัชญาวิทยาศาสตร (Philosophy of Sciences)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01387102 หรือ 01387111 และ 01387121
ความหมายและขอบเขตของปรัชญาวิทยาศาสตร ปญหาความรูทาง
วิทยาศาสตร วิเคราะหทฤษฎีและความคิดทางวิทยาศาสตรเชิงปรัชญาในฐานะระบบ
ความรูแขนงหนึ่ง
Meaning and scope of philosophy of science. Problems of scientific
knowledge. Philosophical analysis of scientific theory and thought in a kind of
systematical knowledge.
ปรัชญากฎหมาย (Philosophy of Law)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01387102 หรือ 01387121 หรือ 01388111
ความหมายและขอบเขตปรัชญากฎหมาย ความเปนมาของกฎหมาย ลักษณะ
ที่ถูกตองของกฎหมาย กฎหมายกับศีลธรรม
Meaning and scope of philosophy of law. History of law. Righteous
characteristics of law. Law and morality.
ปรัชญาคริสต (Christian Philosophy)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01387102 หรือ 01387111
แนวคิดทางอภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตรในศาสนาคริสต
Concepts of Christian metaphysics, epistemology and ethics.
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01387447

01387490∗

01387497

ปรัชญาอิสลาม (Islam Philosophy)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01387102 หรือ 01387111
แนวคิดทางอภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริยศาสตรในศาสนาอิสลาม
Concepts of Islamic metaphysics, epistemology and ethics.
สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
6
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานที่ไดรับมอบหมาย
ตลอดจนการจัดทํารายงานและการนําเสนอ
On the job training as a temporary employee according to the assigned
project including report and presentations.
สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ใน
ระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in philosophy
and religion at the bachelor’s degree level.

• กลุมรายวิชาดานศาสนา
01388111

01388121

∗

ศาสนาเบื้องตน (Introduction to Religion)
3 (3-0)
ความหมาย บอเกิดและประเภทของศาสนา ความเกี่ยวของระหวางศาสนากับ
ศาสตรอื่น ๆ ระบบศีลธรรมและความเชื่อของศาสนาทีย่ ังคงอยู บทบาทและความสําคัญ
ของศาสนาตอชีวิต สังคมและสิ่งแวดลอม
Meaning, origin and kinds of religion. Relation between religion and
other disciplines. Moral systems and beliefs of living religions. Role and
importance of religion to life, society and the environment.
พุทธจริยธรรม (Buddhist Ethics)
3 (3-0)
ธรรมชาติ ขอบเขต แรงจูงใจ กระบวนการและเปาหมายของพุทธจริยธรรม
ความสัมพันธกับชีวติ และสังคม
Nature, scope, motive, processes and purposes of Buddhist ethics; its
relation to life and society.
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01388211

01388221

01388222**

01388231
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ประวัติศาสตรศาสนา (History of Religion)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01388111
ลักษณะ บอเกิด พิธีกรรม ความเปนมาของความเชื่อของมนุษยชาติ วิวัฒนาการ
ทางศาสนาของมนุษยชาติในยุคเริ่มแรก ความหมายทางสังคมวิทยา จิตวิทยา และ
ประวัติศาสตรศาสนาที่สําคัญ ความสัมพันธของศาสนากับประวัตศิ าสตรสังคม
Nature, origins, ceremonies and development of religious belief of
mankind. Evolution of primitive religion. Sociological, psychological and
historical meaning of important religions. The relation between religion and
social history.
พุทธศาสนาเถรวาท (Theravada Buddhism)
3 (3-0)
กําเนิดและหลักธรรมสําคัญของพุทธศาสนา การแผขยายและพัฒนาการ
ความสัมพันธระหวางพุทธศาสนาเถรวาทกับชีวิต วิทยาศาสตรและสังคมปจจุบัน
Origin and important doctrines of Buddhism. Spread and development.
Relation of Theravada Buddhism to life, science and present-day society.
พุทธศาสนากับสิ่งแวดลอม (Buddhism and the Environment)
3 (3-0)
ลักษณะทั่วไปของพุทธศาสนาและสิ่งแวดลอม ปญหาและการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอมปจจุบัน วิเคราะหแนวคิดและทฤษฏีจริยศาสตรสิ่งแวดลอม คําสอนทางพุทธ
ศาสนาวาดวยสิ่งแวดลอม บทบาทสําคัญของพุทธบริษัทในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดลอม
General characteristics of Buddhism and the environment. Current
environmental problems and their solution. Analysis of thought and theory in
environmental ethics. Buddhist teachings concerning the environment. Important
roles of Buddhists in conservation of natural resources and development of the
environment.
ศาสนาคริสต (Christianity)
3 (3-0)
ลักษณะและบอเกิดของศาสนาคริสต คัมภีร คําสอนเรื่องสัจธรรม ธรรมปฏิบัติ
พิธีกรรมและวันสําคัญ บทบาทสําคัญของศาสนาคริสตในโลกปจจุบนั
Nature and origin of Christianity. Christian Bible. Doctrines, practices,
rites and feasts. Role of Christianity in today’s world.

วิชาปรับปรุง
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ศาสนาอิสลาม (Islam)
3 (3-0)
ลักษณะและความเปนมาของศาสนาอิสลาม ชีวิตและผลงานของทานศาสดา
มูฮัมหมัด คําสอนขั้นมูลฐาน คัมภีรอัลกุรอาน บทบาทสําคัญของศาสนาอิสลามใน
โลกปจจุบัน
Nature and origin of Islam. Life and work of Muhummad. Fundamental
doctrines. Al-Qur’an. Role of Islam in today’s world.
ศาสนาฮินดู (Hinduism)
3 (3-0)
ประวัติและคําสอนของพระเวท ลัทธิและพิธีกรรม ปรัชญาชีวติ ของนิกายตาง
ๆ และความสัมพันธกับศาสนาอื่น ๆ
History and teachings of the Vedas, cults and rites, philosophy of life
of sects, and relationships to other religions.
ประสบการณทางศาสนา (Religious Experience)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01388111
ลักษณะประสบการณทางศาสนาในศาสนาตาง ๆ นักประสบการณทางศาสนา
ที่สําคัญ ประสบการณกับความเปนจริงในศาสนา
The nature of religious experience in various religions. Important
famous mystics. Religious experience and reality.
พุทธศาสนามหายาน (Mahayana Buddhism)
3 (3-0)
กําเนิด ระบบความเชื่อและการปฏิบตั ิของพุทธศาสนามหายาน การแผขยาย
และพัฒนาการ นิกายสําคัญของมหายาน
Origin, doctrinal system and practice of Mahayana Buddhism. Spread
and development. Mahayana prominent sects.
พุทธศาสนาในประเทศไทย (Buddhism in Thailand)
3 (3-0)
ความเปนมาของพุทธศาสนาในประเทศไทย ตั้งแตยคุ เริ่มแรกจนถึงยุคปจจุบัน
บทบาทและความสําคัญของพุทธศาสนาตอศิลปะวัฒนธรรมและสังคมไทย สถาบัน
สงฆในประเทศไทย
History of Buddhism in Thailand from the beginning to the present time.
Its role and significance in Thai arts, culture and society. Buddhist monastic
institution in Thailand.
การฝกสมาธิตามแนวพุทธศาสนา (Buddhist Meditation)
3 (2-2)
หลักการและวิธีการของจิตภาวนา ทั้งทางสมถภาวนาและวิปส สนาภาวนา
เนนเรื่องสมถภาวนากับการดํารงชีวิต
Principle and method of both tranquility and insight spiritual training,
with emphasis on tranquility in living .
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พุทธศาสนากับสังคมไทย (Buddhism and Thai Society)
3 (3-0)
คําสอนทางสังคมของพุทธศาสนา อิทธิพลที่มีตอสังคมไทยดานตาง ๆ ตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในสังคมไทยปจจุบัน
Buddhist social teaching. Their influence upon various aspects of Thai
social life from the past to the present. Buddhism and social change in present
Thai society.
ศาสนาคริสตในประเทศไทย (Christianity in Thailand)
3 (3-0)
ความเปนมาของศาสนาคริสตในประเทศไทย ตั้งแตยคุ เริ่มแรก
จนถึงปจจุบัน บทบาทที่มตี อวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
History of Christianity in Thailand from the beginning to the
present time. Its role in culture, education, economy, politics and society.
กฎหมายอิสลาม (Islamic law)
3 (3-0)
ประวัติของกฎหมายอิสลาม หลักกฎหมายอิสลามและการพิจารณาคดี
กฎหมายไทยเกี่ยวกับชาวไทยมุสลิม
History of Islamic law. Jurisprudence and the process of judgment of
cases. Thai laws concerning Thai Muslims.
จริยธรรมกับชีวติ (Ethics and Life)
3 (3-0)
ความหมายและความสําคัญของจริยธรรม จริยธรรมกับชีวติ และสังคม ระบบ
จริยธรรมของศาสนา จริยธรรมกับการดําเนินชีวติ และการแกปญหาสังคมในปจจุบัน
โดยเนนจริยธรรมไทย
Meaning and significance of ethics. The relationship of ethics with life
and society, ethical moral systems of religions. Ethics in conducting one’s life
and in solving social problems of the present, with special emphasis on Thai
ethics.
ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01387111
การเปรียบเทียบประวัติ หลักคําสอน พิธีกรรม และปรัชญาชีวติ ของศาสนาตาง
ๆ ความสัมพันธระหวางศาสนา อิทธิพลและความสัมพันธตอชีวิต และสังคม
Comparison of histories, doctrines, ceremonies, and philosophies of life
of various religions. Relations between religions. Influence on and relation to
life and society.
พุทธศาสนาในเอเชีย (Buddhism in Asia)
3 (3-0)
ความเปนมาของพุทธศาสนา หลักคําสอนสําคัญ การเผยแผพุทธศาสนาสู
ประเทศตาง ๆ ในเอเชีย
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History of Buddhism. Its significant doctrines and spread of Buddhism to
Asian countries.
ศาสนาอิสลามในประเทศไทย (Islam in Thailand)
3 (3-0)
ความเปนมาของศาสนาอิสลามในประเทศไทย ตั้งแตยุคแรกจนถึงปจจุบัน
บทบาทของศาสนาอิสลามตอการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
History of Islam in Thailand from the beginning to the present time. Its role in
education, economy, society and politics.
ศาสนากับการเมืองในตะวันออกกลาง (Religion and Politics in the Middle East)3 (3-0)
ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและความเชื่อถือของชาวอาหรับกอนยุคอิสลาม
อาหรับในยุคอิสลาม การเมืองและการปกครองในอัลกุรอาน อิสลามกับปญหาการเมือง
การปกครองในตะวันออกกลางปจจุบัน
Historical and religious background of the Arabs in the pre-Islamic period
, the Arabs in the Islamic period, politics and government in Al- Qur’an, Islam
and present-day problems of politics and government in the Middle East.
สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ใน
ระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in philosophy
and religion at the bachelor’s degree level.
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