
Exam   Project   Evaluation   Criteria    การ สอบ ประเมนิ ผล โครงการ เกณฑ ์ 
 
 Drawing   การ วาด ภาพ   Painting    จติรกรรม   Clay    ดนิ เหนยีว  

15%   -   Idea   development   
การ พฒันา ความ คดิ  

Use   the   same   criteria   as   the   Idea   development   graphic   organizers.   
ใช ้เกณฑ ์เดยีว กบั การ จัด งาน กราฟิก การ พัฒนา ความ คดิ  

15%   -   Creativity/observation  
ความ คดิ สรา้งสรรค ์  /   การ 

สงัเกต  

Thoughtful,   unusual,   unexpected,   unique,   original   ideas   expressed   through   thoughtful   observation   of   the   visual   qualities   of   the   real   world.  
ความ คดิ ที� ผดิ ปกต ิที� ไม ่คาด คดิ ที� ไม ่ซํ�า กนั แสดง ความ คดิ เดมิ ผา่น การ สงัเกต ความ คดิ ของ คณุภาพ ภาพ ของ โลก แหง่ ความ จรงิ  

20%   -   Materials   technique   
เทคนคิ วสัด ุ 

● Effective   use   of   contour,   detail,   and   proportion.   
การ ใช ้งาน ที� ม ีประสทิธภิาพ ของ เสน้ ,   ราย ละเอยีด และ สดัสว่น  

● Shading   with   smoothness,   and   blending.   
แรเงา ดว้ย ความ เรยีบ เนยีน และ การ ผสม  

● Rich   darks   with   good   contrast.   
ผา้ ส ีเขม้ เต็ม ไป ดว้ย ความ คม ชดั ด ี 

● Strong   and   durable   construction.   
การ กอ่สรา้ง ที� แข็ง แรง และ ทนทาน  

● Well-crafted   surface   quality:  
well-smoothed   and   clean   textures.   
คณุภาพ ผวิ ด ี  crafted:   ด ีเรยีบ และ 
ทําความ สะอาด พื�น ผวิ  

● Great   handfeel.   handfeel   ที� ด ี 

20%   -   Composition   
องค ์ประกอบ  

● Complete,   and   with   a   fully-developed   foreground   and   background.   
สมบรูณ ์และ ม ีเบื�อง หนา้ อยา่ง เต็ม ที� พัฒนา และ พื�น หลงั  

● Non-central   composition.   
องค ์ประกอบ ที� ไมใ่ช ่ภาค กลาง  

● Well-balanced   with   respect   to   texture,   shape,   line,   light   and   dark,   and   colour.   
ด ีสมดลุ ที� เกี�ยว กบั พื�น ผวิ รปู ทรง เสน้ แสง และ ส ีเขม้ และ ส ี 

● If   created   in   colour,   the   artwork   should   follow   a   specific   balanced   colour   scheme.   
หาก ม ีการ สรา้ง ส ี,   งาน ศลิปะ ควร ควร จะ เฉพาะ เจาะจง สมดลุ โทน ส ี 

● Well-balanced   in   three   dimensions.   
ที� ม ีความ สมดลุ ใน สาม มติ ิ 

● Balance   of   form,   texture,   and   pattern.   
ความ สมดลุ ของ รปู แบบ พื�น ผวิ และ รปู 
แบบ  

● Well-balanced   weight   in   the   hand.   
นํ�า หนัก อยา่ง สมดลุ ใน มอื  

20%   -   Your   chosen   criteria  
เกณฑ ์ที� คณุ เลอืก :  

Sense   of   depth   ความ รูส้กึ ของ ความ ลกึ   ...  
● Use   changes   in   contrast   and   detail   to   create   a   sense   of  

depth.   
ใช ้การ เปลี�ยนแปลง ใน ความ คม ชดั และ ราย ละเอยีด เพื�อ 
สรา้ง ความ รูส้กึ ของ ความ ลกึ  

● Consider   using   two-point   perspective   to   emphasize   this.   
พจิารณา การ ใช ้มมุ มอง ของ ทั �ง สอง จดุ นี� จะ เนน้  

● If   using   colour,   use   warm,   intense   colours   for   near   things,  
and   cool,   dull   colours   for   far   away.   
หาก ม ีการ ใช ้ส ีที� ใช ้โทน ส ีอบอุน่ และ รนุแรง สําหรับ สิ�ง ที� 
ใกล ้และ เย็น สหี มอง คลํ�า สําหรับ ที� อยู ่หา่ง ไกล  

...or   Portraiture  
● Detailed,   accurate,   and   life-like.   

ราย ละเอยีด ถกู ตอ้ง และ เหมอืน ม ีชวีติ  
● Based   on   observation.   

อยู ่ใน การ สงัเกต  
 
...or   Texture   ...   หรอื เนื�อ  

● Detailed,   accurate,   and   life-life.   
ราย ละเอยีด ถกู ตอ้ง และ ชวีติ ชวีติ  

● Based   on   observation.   
อยู ่ใน การ สงัเกต  

● A   high   quality   variety   of   different   kinds  
of   textures.   
ความ หลาก หลาย ที� ม ีคณุภาพ สงู ชนดิ ที� 
แตก ตา่ง ของ พื�น ผวิ  

Portraiture   การ วาด ภาพ   ...  
● Detailed,   accurate,   and   life-like.   

ราย ละเอยีด ถกู ตอ้ง และ เหมอืน ม ีชวีติ  
● Based   on   observation . อยู ่ใน การ สงัเกต  

 
...or   Patterned/drawn   surface   texture   
...   หรอื ลวดลาย   /   วาด พื�น ผวิ  

● Detailed,   accurate,   and   life-like.   
ราย ละเอยีด ถกู ตอ้ง และ เหมอืน ม ีชวีติ  

● Based   on   observation   or   image   research.  
อยู ่ใน การ สงัเกต หรอื ภาพ การ วจัิย  

● Complex   and   beautiful   pattern.   
รปู แบบ ที� ซบั ซอ้น และ สวยงาม  

● A   high   quality   variety   of   different   kinds  
of   pattern   and   drawing.   
ความ หลาก หลาย ที� ม ีคณุภาพ สงู ที� แตก 
ตา่ง กนั ของ รปู แบบ และ การ วาด ภาพ  

10%   -   Peer   feedback  
ขอ้ เสนอ แนะ   Peer  

Give   specific,   detailed   suggestions   for   improvement   to   others   in   your   class.  
ให ้เฉพาะ ขอ้ เสนอ แนะ ใน การ ปรับปรงุ ราย ละเอยีด สําหรับ คน อื�น   ๆ    ใน ชั �น เรยีน ของ คณุ  

 
This   project   is   your   final   exam,   worth   20%   of   your   final   mark.   It   is   due   at   the   end   of   the   last   class   before   regular   written   exams.   It   must   be   done   independently   in   the   art   classroom   unless   I   specifically   give   you  

permission   to   work   outside   of   class.   I   encourage   you   to   ask   me   if   you   want   to   try   something   not   listed   here.   
โครงการ นี� คอื การ สอบ ครั�ง สดุทา้ย ของ คณุ มลูคา่   20%   ของ เครื�องหมาย สดุทา้ย ของ คณุ   เป็น เพราะ ใน ตอน ทา้ย ของ การ เรยีน ที� ผา่น มา กอ่น ที� จะ สอบ เป็น ลาย ลกัษณ ์อกัษร ปกต ิ  มนั จะ ตอ้ง ทํา อยา่ง เป็น อสิระ ใน 

หอ้งเรยีน ศลิปะ จนกวา่ ฉัน โดย เฉพาะ ให ้คณุ ได ้รับ อนุญาต ให ้ทํางาน นอก ของ ชั �น เรยีน   ผม แนะนํา ให ้คณุ ถาม ฉัน ถา้ คณุ ตอ้งการ ที� จะ ลอง สิ�ง ไม ่อยู ่ที� นี�  


