Self-portrait goal setting

Name:

การตังค่าเป้ าหมายถ่ายภาพตนเอง

ื :
ชอ

_____/10

Look at the Mid-project feedback to students on the previous page to help you answer these questions.
ดูทีความคิดเห็นของกลางโครงการใหกั้ บนักเรียนในหน ้าก่อนทีจะช่วยใหคุ้ ณตอบคําถามเหล่านี
For each criteria, please give two pieces of speciﬁc feedback. This could be suggestions, or recognizing strength. For example:
สําหรับเกณฑ์แต่ละโปรดใหสอง
้
ชินของข ้อเสนอแนะทีเฉพาะเจาะจง ซึงอาจเป็ นข ้อเสนอแนะหรือความแรงของการรับรู ้ ตัวอย่างเช่น:
➔ What should be improved and where:
“Look for more detail in the sparkle of the eyes”
สิงทีควรไดรั้ บการปรับปรุงและสถานที:
“ดูรายละเอียดเพิมเติมในประกายตา”
➔ What is going well and why:
“The lips are looking 3D because you drew the shapes of the shadows well”
สิงทีเป็ นไปอย่างดีและเหตุผล:
“ริมฝี ปากกําลังมอง 3 มิตเพราะ
ิ
คุณวาดรูปทรงของเงาอย่างดี”

Criteria #1: Proportion and detail - give two speciﬁc pieces of advice
ั ว
่ นและรายละเอียด - ใหสอง
เกณฑ์ # 1: สดส
้
ชินทีเฉพาะเจาะจงของคําแนะนํ า

In terms of proportion and detail, what are the best things about this drawing? What things could be done to improve the performance with
proportion and detail? Consider detail, shapes, sizes, angles, and texture.
ในแง่ของสัดส่วนและรายละเอียดสิงทีเป็ นสิงทีดีทีสุดเกียวกับการวาดภาพนี? สิงทีสิงทีสามารถทําไดใน
้ การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานทีมีสัดส่วนและรายละเอียด?
พิจารณารายละเอียดรูปทรงขนาดมุมและพืนผิว
●

●

Criteria #2: Shading - give two speciﬁc pieces of advice
ิ ทีเฉพาะเจาะจงของคําแนะนํ า
เกณฑ์ # 2: แรเงา - ใหสอง
้
ชน
In terms of shading, what are the best things about this drawing? What things could be done to improve your performance in creating a sense of
depth? Consider how you could use diﬀerent levels of grey, rich blacks and bright whites, smoothness, blending, and removing outlines.
ในแง่ของการแรเงาสิงทีเป็ นสิงทีดีทีสุดเกียวกับการวาดภาพนี? สิงทีสิงทีสามารถทําไดใน
้ การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคุณในการสร ้างความรู ้สึกของความลึก?
้ ระดับทีแตกต่างกันของสีเทาดําทีอุดมไปด ้วยและคนผิวขาวสดใสเรียบเนียนผสมและโครงร่างลบ
พิจารณาวิธการ
ี ทีคุณสามารถใชใน
●

●

Criteria #3: Composition - give two speciﬁc pieces of advice
ิ ทีเฉพาะเจาะจงของคําแนะนํ า
เกณฑ์ # 3: องค์ประกอบ - ใหสอง
้
ชน
Higher marks will be given for artworks that are fully complete (including backgrounds), and that are well-balanced. In terms of the composition,
what are the best things about this drawing? What things could be done to improve or complete the composition? What could be done to ﬁnish
on time?
เครืองหมายทีสูงขึนจะไดรั้ บสําหรับงานศิลปะทีมีความสมบูรณ์อย่างเต็มที (รวมถึงภูมหลั
ิ ง) และทีไดรั้ บการอย่างสมดุล ในแง่ขององค์ประกอบสิงทีเป็ นสิงทีดีทีสุดเกียวกับ
การวาดภาพนี? สิงทีสิงทีสามารถทําไดใน
้ การปรับปรุงหรือสมบูรณ์องค์ประกอบ? สิงทีสามารถทําไดที
้ จะเสร็จสินในเวลา?
●

●

