Exam Project Evaluation Criteria การสอบประเมินผลโครงการเกณฑ์
Drawing การวาดภาพ

Painting จิตรกรรม

Clay ดินเหนียว

15% - Idea development Use the same criteria as the Idea development graphic organizers.
การพ ัฒนาความคิด ใชเกณฑ์
้
เดียวกับการจัดงานกราฟิ กการพัฒนาความคิด
15% - Creativity/observation Thoughtful, unusual, unexpected, unique, original ideas expressed through thoughtful observation of the visual qualities of the real world.
ความคิดสร้างสรรค์ / การ ความคิดทีผิดปกติทีไม่คาดคิดทีไม่ซํากันแสดงความคิดเดิมผ่านการสังเกตความคิดของคุณภาพภาพของโลกแห่งความจริง
ั
สงเกต
20% - Materials technique
เทคนิคว ัสดุ

●
●
●

Effective use of contour, detail, and proportion.
้ ทีมีประสิทธิภาพของเส ้น, รายละเอียดและสัดส่วน
การใชงาน
Shading with smoothness, and blending.
แรเงาด ้วยความเรียบเนียนและการผสม
Rich darks with good contrast.
ผ ้าสีเข ้มเต็มไปด ้วยความคมชัดดี

●
●

●
20% - Composition
องค์ประกอบ

●
●
●
●

Complete, and with a fully-developed foreground and background.
สมบูรณ์และมีเบืองหน ้าอย่างเต็มทีพัฒนาและพืนหลัง
Non-central composition.
องค์ประกอบทีไม่ใช่ภาคกลาง
Well-balanced with respect to texture, shape, line, light and dark, and colour.
ดีสมดุลทีเกียวกับพืนผิวรูปทรงเส ้นแสงและสีเข ้มและสี
If created in colour, the artwork should follow a speciﬁc balanced colour scheme.
หากมีการสร ้างสี, งานศิลปะควรควรจะเฉพาะเจาะจงสมดุลโทนสี

20% - Your chosen criteria Sense of depth ความรูส
ึ ของความลึก ...
้ ก
เกณฑ์ทีคุณเลือก:
● Use changes in contrast and detail to create a sense of
depth.
้ เปลียนแปลงในความคมชัดและรายละเอียดเพือ
ใชการ
สร ้างความรู ้สึกของความลึก
● Consider using two-point perspective to emphasize this.
พิจารณาการใชมุ้ มมองของทังสองจุดนีจะเน ้น
● If using colour, use warm, intense colours for near things,
and cool, dull colours for far away.
้
หากมีการใชสี้ ทีใชโทน
สีอบอุน
่ และรุนแรงสําหรับสิงที
ใกลและ
้ เย็นสีหมองคลําสําหรับทีอยูห่
่ างไกล

...or Portraiture
● Detailed, accurate, and life-like.
รายละเอียดถูกต ้องและเหมือนมีชีวต
ิ
● Based on observation.
อยูใน
่ การสังเกต

●
●
●

Strong and durable construction.
การก่อสร ้างทีแข็งแรงและทนทาน
Well-crafted surface quality:
well-smoothed and clean textures.
คุณภาพผิวดี crafted: ดีเรียบและ
ทําความสะอาดพืนผิว
Great handfeel. handfeel ทีดี
Well-balanced in three dimensions.
ทีมีความสมดุลในสามมิต ิ
Balance of form, texture, and pattern.
ความสมดุลของรูปแบบพืนผิวและรูป
แบบ
Well-balanced weight in the hand.
นํ าหนักอย่างสมดุลในมือ

Portraiture การวาดภาพ ...
● Detailed, accurate, and life-like.
รายละเอียดถูกต ้องและเหมือนมีชีวต
ิ
● Based on observation.อยูใน
่ การสังเกต

...or Patterned/drawn surface texture
...or Texture ... หรือเนือ
... หรือลวดลาย / วาดพืนผิว
● Detailed, accurate, and life-life.
● Detailed, accurate, and life-like.
รายละเอียดถูกต ้องและชีวต
ิ ชีวต
ิ
รายละเอียดถูกต ้องและเหมือนมีชีวต
ิ
● Based on observation.
● Based on observation or image research.
อยูใน
่ การสังเกต
อยูใน
่ การสังเกตหรือภาพการวิจัย
● A high quality variety of different kinds
● Complex and beautiful pattern.
of textures.
รูปแบบทีซับซ ้อนและสวยงาม
ความหลากหลายทีมีคุณภาพสูงชนิดที
● A high quality variety of different kinds
แตกต่างของพืนผิว
of pattern and drawing.
ความหลากหลายทีมีคุณภาพสูงทีแตก
ต่างกันของรูปแบบและการวาดภาพ

10% - Peer feedback Give speciﬁc, detailed suggestions for improvement to others in your class.
ข้อเสนอแนะ Peer ใหเฉพาะ
้
ข ้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายละเอียดสําหรับคนอืน ๆ ในชันเรียนของคุณ
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.
โครงการนีคือการสอบครังสุดท ้ายของคุณมูลค่า 20% ของเครืองหมายสุดท ้ายของคุณ เป็ นเพราะในตอนท ้ายของการเรียนทีผ่านมาก่อนทีจะสอบเป็ นลายลักษณ์อักษรปกติ มันจะต ้องทําอย่างเป็ นอิสระใน
ห ้องเรียนศิลปะจนกว่าฉั นโดยเฉพาะใหคุ้ ณไดรั้ บอนุญาตใหทํ
้ างานนอกของชันเรียน ผมแนะนํ าใหคุ้ ณถามฉั นถ ้าคุณต ้องการทีจะลองสิงไม่อยูที
่ นี

