
Art History Name:  

Assignments 

____/10  The Arnolfini Portrait 

____/10  The Ambassadors 

____/10  La Grande Jatte 

____/10  Guernica 

 

Current mark: 



Art   Vocabulary    -   ศลิปะ คํา ศพัท ์ 
 
Analogous   colours groups   of   colours   that   are   next   to   each   other   on   the   colour   wheel  
ส ีคลา้ย กลุม่ ของ ส ีที� อยู ่ถดั จาก แตล่ะ อื�น   ๆ    ใน วง ลอ้ ส ี 

Background the   part   of   an   artwork   that   is   far   away  
พื�น หลงั เป็น สว่น หนึ�ง ของ งาน ศลิปะ ที� อยู ่หา่ง ไกล  

Blending mixing   from   light   to   dark  
การ ผสม ผสม จาก ออ่น ไป หา เขม้  

Blurring   details making   small   things   have   less   detail   so   they   seem   far   away  
ทําให ้เปรอะ เปื�อน ราย ละเอยีด การ ทํา สิ�ง เล็ก   ๆ    ที� ม ีราย ละเอยีด นอ้ย กวา่ เพื�อ ให ้พวก เขา ด ูเหมอืน จะ หา่ง ไกล ออก ไป  

Brainstorming coming   up   with   a   large   number   of   ideas  
การ ระดม สมอง ขึ�น มา ที� ม ีจํานวน มาก ของ ความ คดิ  

Brushstroke the   mark   made   by   the   bristles   of   a   brush   in   painting  
เครื�องหมาย ที� ทํา โดย ขน แปรง แปรง ใน การ วาด ภาพ  

Central   composition an   arrangement   where   the   most   important   thing   is   in   the   middle  
องค ์ประกอบ กลาง การ จัด เรยีง ที� สิ�ง ที� สําคญั ที�สดุ อยู ่ตรง กลาง  

Colour   composition the   arrangement   of   colours   in   an   artwork  
องค ์ประกอบ ของ ส ี การ จัด เรยีง ของ ส ีใน งาน ศลิปะ  

Colour   scheme the   choice   of   colours   in   an   artwork  
โทน ส ี ทาง เลอืก ของ ส ีใน งาน ศลิปะ  

Colour   mixing adding   two   or   more   colours   together  
การ ผสม ส ี เพิ�ม สอง คน หรอื มากกวา่ ส ีดว้ย กนั  

Colour   wheel a   circle   of   coloured   sections   that   shows   the   relationships   between   colours  
วง ลอ้ ส ี วงกลม สว่น ส ีที� แสดง ให ้เห็น ความ สมัพันธ ์ระหวา่ง ส ี 

Complementary   colours colours   that   are   opposites   on   the   colour   wheel  
ส ีเสรมิ ส ีที� ตรง ขา้ม กนั ใน วง ลอ้ ส ี 

Composition the   arrangement   of   things   in   an   artwork  
สว่น ประกอบ การ จัด เรยีง ของ สิ�ง ที� อยู ่ใน งาน ศลิปะ  

Contour   drawing drawing   the   edges   and   outlines  
การ วาด ภาพ   Contour การ วาด ภาพ ขอบ และ โครง รา่ง  

Contrast the   difference   between   the   lights   and   darks  
ความ คม ชดั ความ แตก ตา่ง ระหวา่ง ไฟ และ ผา้ ส ีเขม้  

Cool   colours colours   that   are   calm   and   soothing,   such   as   blues   and   greens  
ส ีเย็น ส ีที� ม ีความ สงบ และ ผอ่น คลาย เชน่ บลสู ์และ ส ีเขยีว  

Creativity ideas   that   are   useful,   unique,   and   insightful  
ความ คดิ สรา้งสรรค ์ ความ คดิ ที� ม ีประโยชน ์ไม ่ซํ�า ใคร และ ลกึ ซึ�ง  

Cropping cutting   off   part   of   a   picture   
การ ปลกู พชื ตดั ออก เป็น สว่น หนึ�ง ของ ภาพ  

Cross-hatching drawing   using   close   parallel   lines   that   cross   each   other   at   an   angle  
ขา้ม ฟัก การ วาด ภาพ โดย ใช ้เสน้ คู ่ขนาน ใกล ้ที� ขา้ม แตล่ะ อื�น   ๆ    ที� มมุ  

Cyan a   greenish-blue   colour   that   is   one   of   the   colour   primaries  
ส ีฟ้า ส ีเขยีว ส ีฟ้า ที� เป็น หนึ�ง ใน พรรค ส ี 



Decreasing   contrast making   the   range   between   the   lights   and   darks   smaller   so   that   things   look  
muddier   and   far   away  

การ ลด ความ คม ชดั ทําให ้ชว่ง ระหวา่ง ไฟ และ ผา้ ส ีเขม้ ขนาด เล็ก ลง เพื�อ สิ�ง ที� ม ีลกัษณะ   muddier   และ อยู ่
หา่ง ไกล  

Depth the   sense   that   some   things   are   near   and   others   are   far   away  
ความ ลกึ ความ รูส้กึ วา่ บาง สิ�ง บาง อยา่ง ที� อยู ่ใกล ้และ คน อื�น   ๆ    ที� อยู ่หา่ง ไกล  

Detail small,   important   parts   of   a   drawing  
ราย ละเอยีด ขนาด เล็ก สว่น สําคญั ของ การ วาด ภาพ  

Dry   brush   painting creating   scratchy   brush   strokes   using   a   brush   that   is   mostly   dry  
ภาพ วาด แปรง แหง้ สรา้ง พูก่นั กระ ทอ่น กระ แทน่ โดย ใช ้แปรง ที� เป็น สว่น ใหญ ่แหง้  

Dull   colours colours   that   are   weak,   and   not   very   vivid  
สหี มอง คลํ�า ส ีที� ม ีความ ออ่นแอ และ ไม ่สดใส มาก  

Foreground the   part   of   an   artwork   that   is   biggest   and   closest  
เบื�อง หนา้ เป็น สว่น หนึ�ง ของ งาน ศลิปะ ที� เป็น ที� ใหญ ่ที�สดุ และ อยู ่ใกล ้นั�น  

Hatching drawing   using   close   parallel   lines  
การ ฟัก ไข ่ การ วาด ภาพ โดย ใช ้เสน้ คู ่ขนาน ใกล ้ 

Idea   development a   process   that   is   used   to   create   useful,   insightful,   and   unique   ideas  
การ พัฒนา ความ คดิ กระบวนการ ที� จะ ใช ้ใน การ สรา้ง ความ คดิ ที� ม ีประโยชน ์ที� ชาญ ฉลาด และ ไม ่ซํ�า กนั  

Increasing   contrast making   the   range   between   the   lights   and   darks   bigger   so   that   things   look  
more   intense   and   close   up  

เพิ�ม ความ คม ชดั ทําให ้ชว่ง ระหวา่ง ไฟ และ ผา้ ส ีเขม้ ขนาด ใหญ ่เพื�อ ให ้สิ�ง ที� ม ีลกัษณะ ที� รนุแรง มาก ขึ�น 
และ ปิด ขึ�น  

Insightful something   that   shows   deep   thinking  
ที� ชาญ ฉลาด สิ�ง ที� แสดง ให ้เห็น วา่ คดิ ลกึ  

Intense   colours colours   that   are   strong   and   very   vivid  
ส ีที� รนุแรง ส ีที� ม ีความ แข็ง แรง และ สดใส มาก  

Magenta a   reddish   purple   (hot   pink)   that   is   one   of   the   colour   primaries  
ส ีมว่ง แดง เขม้ ส ีแดง ส ีมว่ง   ( สชีมพ ู)   ที� เป็น หนึ�ง ใน พรรค ส ี 

Modelling making   things   3D   using   blending  
การ สรา้ง แบบ จําลอง ทํา สิ�ง   3   มติ ิโดย ใช ้การ ผสม  

Negative   space the   shape   of   the   space   between   the   things   you   would   normally   look   at   (the  
positive   space)  

พื�นที� เชงิ ลบ รปู รา่ง ของ ชอ่ง วา่ง ระหวา่ง สิ�ง ที� คณุ มกั จะ มอง ไป ที�   ( พื�นที� บวก )   ที�  

Non-central   composition an   arrangement   where   the   most   important   thing   is   NOT   in   the   middle  
องค ์ประกอบ ที� ไมใ่ช ่ภาค กลาง การ จัด เรยีง ที� สิ�ง ที� สําคญั ที�สดุ ไม ่ได ้อยู ่ตรง กลาง  

Positive   space the   contour   of   the   things   you   would   normally   look   at  
พื�นที� เชงิ บวก รปู รา่ง ของ สิ�ง ที� คณุ มกั จะ มอง ไป ที�  

Primary   colour a   colour   that   cannot   be   mixed   using   other   colours:   cyan,   yellow,   and  
magenta  

สหี ลกั ส ีที� ไม ่สามารถ จะ นํา มา ผสม โดย ใช ้ส ีอื�น   ๆ    :   ส ีฟ้า ,   ส ีเหลอืง ,   และ ส ีมว่ง แดง  

Reference   images photographs   used   to   look   at   so   you   can   make   a   better   artwork  
ภาพ อา้งองิ ภาพ ที� ใช ้ใน การ ด ูเพื�อ ให ้คณุ สามารถ สรา้ง งาน ศลิปะ ที� ด ีกวา่  

 



Rotating turning   a   picture   to   a   new   angle  
หมนุ เปลี�ยน ภาพ ให ้มมุ มอง ใหม ่ 

Secondary   colour a   colour   that   is   created   by   mixing   two   primary   colours:   red,   green,   and   blue  
ส ีรอง ส ีที� ถกู สรา้ง ขึ�น โดย การ ผสม สอง สหี ลกั :   ส ีแดง ,   ส ีเขยีว และ ส ีฟ้า  

Shading drawing   with   white,   black,   and   greys  
การ แรเงา การ วาด ภาพ ดว้ย ส ีขาว ,   สดํีา ,   ส ีเทา และ  

Sharpening   details making   small   things   have   more   detail   so   they   seem   close   up  
ความ คม ชดั ของ ราย ละเอยีด การ ทํา สิ�ง เล็ก   ๆ    ที� ม ีราย ละเอยีด มาก ขึ�น เพื�อ ให ้พวก เขา ด ูเหมอืน จะ ใกล ้เคยีง ขึ�น  

Smoothness drawing   cleanly,   with   no   bumps  
เรยีบ เนยีน การ วาด ภาพ เรยีบรอ้ย โดย ไมม่ ีการ กระแทก  

Split   complementary   colour   scheme a   colour   scheme   using   one   base   colour,   and   two   colours   on   either   side   of   the  
complementary   

โทน ส ี  Split   สมบรูณ ์ โทน ส ีที� ใช ้ส ีฐาน หนึ�ง และ สอง ส ีใน ดา้น ของ การ ประกอบ อยา่ง ใด อยา่ง หนึ�ง  

Square   colour   scheme a   colour   scheme   in   which   colours   are   balanced   around   the   colour   wheel   in  
the   shape   of   a   square  

โทน ส ีส แคว ร ์ โทน ส ีที� ส ีม ีความ สมดลุ รอบ วง ลอ้ ส ีใน รปู ของ ตาราง ที�  

Stippling drawing   using   small   dots  
การ วาด ภาพ โดย ใช ้จดุ เล็ก   ๆ   

Texture drawing   that   looks   the   same   as   what   it   feels   like  
เนื�อ ผา้ การ วาด ภาพ ที� ม ีลกัษณะ เชน่ เดยีว กบั สิ�ง ที� มนั รูส้กึ เหมอืน  

Thumbnail   drawings small   drawings   that   are   used   to   develop   the   composition   of   an   artwork  
ภาพ วาด ขนาด ยอ่ ภาพ วาด ขนาด เล็ก ที� ใช ้ใน การ พัฒนา องค ์ประกอบ ของ งาน ศลิปะ  

Triad   colour   scheme a   colour   scheme   in   which   colours   are   balanced   around   the   colour   wheel   in  
the   shape   of   a   triangle  

โทน ส ีที� สาม โทน ส ีที� ส ีม ีความ สมดลุ รอบ วง ลอ้ ส ีใน รปู ของ รปู สามเหลี�ยม  

Unique something   that   is   rare,   or   one-of-a-kind  
เป็น เอกลกัษณ ์ บาง สิ�ง บาง อยา่ง ที� หา ยาก หรอื หนึ�ง ของ ชนดิ  

Warm   colours colours   that   are   suggestive   of   heat   or   passion:   yellows,   oranges,   and   reds  
โทน ส ีอบอุน่ ส ีที� ม ีการ ชี�นํา ของ ความ รอ้น หรอื ความ รัก :   ส ีเหลอืง สม้ และ ส ีแดง  

Web-mapping linking   together   ideas   into   a   web  
เว็บ การ ทํา แผนที� การ เชื�อม โยง ความ คดิ รว่ม กนั ใน เว็บ  

Wet-on-wet   painting adding   paint   to   an   already   wet   painting   surface  
เปียก บน เปียก ภาพ วาด การ เพิ�ม ส ีให ้กบั ภาพ พื�น ผวิ เปียก แลว้  

Zooming   in/zooming   out making   a   picture   seem   closer   (zoom   in)   or   further   away   (zoom   out)  
ซมู เขา้   /   ซมู ออก ทําให ้ภาพ ด ูเหมอืน ใกล ้ชดิ   ( ซมู เขา้ )   หรอื ไกล ออก ไป   ( ซมู ออก )  

 



 
Name   ชื�อ :  
 

Art   History  
ประวตัศิาสตร ์ศลิปะ  
 
Jan   van   Eyck   แจน แวน เอค ,    The   Arnolfini   Portrait ,   1434.  
 
Looking   at   artworks   begins   with   observation.   Think   of   it  
as   approaching   each   artwork   as   a   mystery   to   be   solved.  
What   is   going   on?   Why   did   the   artist   make   this?   What   is   it  
about?   Like   a   detective,   you   will   be   looking   for   clues   that  
will   help   you   answer   these   kinds   of   questions   this  
semester.   Let’s   start   by   practicing   our   observational   skills.  
 
มอง ไป ที� งาน ศลิปะ ที� เริ�ม ตน้ ดว้ย การ สงัเกต   คดิ วา่ มนั เป็น งาน ศลิปะ 
แตล่ะ ใกล ้เป็น ความ ลกึลบั ที� จะ แกไ้ข   เกดิ อะไร ขึ�น ?   ไม ่ศลิปิน ทําให ้
เรื�อง นี� ทําไม ?   มนั เกี�ยว กบั อะไร ?   เชน่ เดยีว กบั นักสบื ที� คณุ จะ มอง หา 
เบาะแส ที� จะ ชว่ย ให ้คณุ ตอบ ชนดิ ของ คําถาม เหลา่ นี� ภาค การ ศกึษา นี�  
เริ�ม ตน้   Let   's   โดย การ ฝึก ทกัษะ การ สงัเกต ของ เรา  

 
Please   list   what   you   see,   including   their   location   and   appearance.  
โปรด ระบ ุสิ�ง ที� คณุ เห็น รวม ทั �ง สถาน ที� และ ลกัษณะ ของ พวก เขา  
 
For   example:    There   are   a    pair   of   light   brown   wooden   shoes    in   the    bottom   left   corner .  
ตวัอยา่ง เชน่ ม ีคู ่ของ แสง รองเทา้ ไม ้ส ีนํ �าตาล ใน มมุ ซา้ย ลา่ง  
 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  



Art   Analysis    The   Ambassadors Name   ชื�อ :       /10  
 

 
Hans   Holbein,    The   Ambassadors ,   1533 ฮนัส ์  Holbein,   ทตู ,   1533  
 
You   are   allowed   to   use   phone   or   computer-based   translation   for   this   assignment.   If   you   do,   please  
send   the   results   to:    ddrapak@gnspes.ca .   คณุ ได ้รับ อนุญาต ให ้ใช ้โทรศพัท ์หรอื การ แปล คอมพวิเตอร ์ที� ใช ้สําหรับ 
งาน นี�   ถา้ คณุ ทํา กรณุา สง่ ผล ให ้:    ddrapak@gnspes.ca  
 
Observe:    Please   list   six   things   that   you   see:   
สงัเกต :    รายการ โปรด หก สิ�ง ที� คณุ เห็น :  
 

___/ 3 ½   pt   for   each   thing   observed.   
ครึ�ง หนึ�ง จดุ สําหรับ แตล่ะ สิ�ง ที� คณุ สงัเกต เห็น  

 
●   

 
  

●  
  
  

●   
  

●   
 
  

●  
  
  

●  
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Analyse:    What   clues   and   hints   about   the   meaning   has   the   artist   included   in   this   artwork?   What   idea  
or   feeling   does   the   colour,   style,   or   technique   communicate?   
 
วเิคราะห ์:    อะไร เบาะแส และ คํา แนะนํา เกี�ยว กบั ความ หมาย ได ้ศลิปิน ที� รวม อยู ่ใน งาน ศลิปะ นี� หรอื ไม ่?   สิ�ง ที� คดิ หรอื ความ 
รูส้กึ ไม ่ส ีรปู แบบ หรอื เทคนคิ การ สื�อสาร ?  

 
For   example: “ The   ___________   means   ___________. ”  
ตวัอยา่ง เชน่ : “ ที� หมาย ถงึ   ___________   ___________.”  
 

 
___/ 2 1   pt   per     visual   characteristic   or   clue  

จดุ หนึ�ง ที� ตอ่ ลกัษณะ ของ ภาพ หรอื เบาะแส  
 

●  
 
 

●   
  

 
 
Interpret:    In   full,   what   do   you   think   the   artist   is   trying   to   communicate?   Please   give   a   specific   reason  
why   you   think   this   is   so.  
 
ตคีวาม :    ใน เต็ม สิ�ง ที� คณุ คดิ วา่ ศลิปิน จะ พยายาม ที� จะ สื�อสาร ?   กรณุา ให ้เหตผุล ที� เฉพาะ เจาะจง วา่ ทําไม คณุ คดิ วา่ เป็น เชน่ นี�  
 

___/ 3 Full   meaning   +   1   reason  
จดุ และ ครึ�ง หนึ�ง สําหรับ ความ หมาย เต็ม รปู แบบ และ เป็น หนึ�ง เดยีว และ จดุ ครึ�ง ดว้ย เหตผุล  

 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluate:    Did   this   artist   do   a   good   job   of   communicating   it?   Yes   or   no?    (In   other   words,   Is   this   a   good  
artwork?)    Please   give   a   solid   and   thoughtful   reason   why   this   is   so.  
 
การ ประเมนิ :    ไม ่ศลิปิน นี� จะ ได ้งาน ที� ด ีของ การ สื�อสาร มนั ได ้หรอื ไม ่  ใช ่หรอื ไม ่?   ( ใน คํา อื�น   ๆ    นี� คอื งาน ศลิปะ ที� ด ี?)   โปรด ให ้
เหตผุล ที� เป็น ของแข็ง และ คดิ วา่ ทําไม เป็น เชน่ นี�  
 

___/2 1pt   for   opinion,   1pt   for   reason  
จดุ หนึ�ง สําหรับ ความ คดิ เห็น ของ คณุ และ จดุ หนึ�ง สําหรับ เหตผุล ของ คณุ  

 
 
 



Art   Analysis:    La   Grande   Jatte       Name   ชื�อ :       /10  

 
Georges-Pierre   Seurat,    A   Sunday   Afternoon   on   the   Island   of   La   Grande   Jatte ,   1884–1886  
Georges-Pierre   Seurat,   บา่ย วนั อาทติย ์บน เกาะ   La   Grande   Jatte,   1884-1886  
 
 
You   are   allowed   to   use   phone   or   computer-based   translation   for   this   assignment.   If   you   do,   please  
send   the   results   to:    ddrapak@gnspes.ca .   คณุ ได ้รับ อนุญาต ให ้ใช ้โทรศพัท ์หรอื การ แปล คอมพวิเตอร ์ที� ใช ้สําหรับ 
งาน นี�   ถา้ คณุ ทํา กรณุา สง่ ผล ให ้:   ddrapak@gnspes.ca  
 
Observe:    Please   list   six   things   that   you   see:   
สงัเกต :    รายการ โปรด หก สิ�ง ที� คณุ เห็น :  
 

___/ 3 ½   pt   for   each   thing   observed.   
ครึ�ง หนึ�ง จดุ สําหรับ แตล่ะ สิ�ง ที� คณุ สงัเกต เห็น  

 
●   

 
  

●  
  
  

●   
  

●   
 
  

●  
  
  

●  
 

mailto:ddrapak@gnspes.ca


Analyse:    What   clues   and   hints   about   the   meaning   has   the   artist   included   in   this   artwork?   What   idea  
or   feeling   does   the   colour,   style,   or   technique   communicate?   
 
วเิคราะห ์:    อะไร เบาะแส และ คํา แนะนํา เกี�ยว กบั ความ หมาย ได ้ศลิปิน ที� รวม อยู ่ใน งาน ศลิปะ นี� หรอื ไม ่?   สิ�ง ที� คดิ หรอื ความ 
รูส้กึ ไม ่ส ีรปู แบบ หรอื เทคนคิ การ สื�อสาร ?  

 
For   example: “ The   ___________   means   ___________. ”  
ตวัอยา่ง เชน่ : “ ที� หมาย ถงึ   ___________   ___________.”  
 

 
___/ 2 1   pt   per     visual   characteristic   or   clue  

จดุ หนึ�ง ที� ตอ่ ลกัษณะ ของ ภาพ หรอื เบาะแส  
 

●  
 
 

●   
  

 
 
Interpret:    In   full,   what   do   you   think   the   artist   is   trying   to   communicate?   Please   give   a   specific   reason  
why   you   think   this   is   so.  
 
ตคีวาม :    ใน เต็ม สิ�ง ที� คณุ คดิ วา่ ศลิปิน จะ พยายาม ที� จะ สื�อสาร ?   กรณุา ให ้เหตผุล ที� เฉพาะ เจาะจง วา่ ทําไม คณุ คดิ วา่ เป็น เชน่ นี�  
 

___/ 3 Full   meaning   +   1   reason  
จดุ และ ครึ�ง หนึ�ง สําหรับ ความ หมาย เต็ม รปู แบบ และ เป็น หนึ�ง เดยีว และ จดุ ครึ�ง ดว้ย เหตผุล  

 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluate:    Did   this   artist   do   a   good   job   of   communicating   it?   Yes   or   no?    (In   other   words,   Is   this   a   good  
artwork?)    Please   give   a   solid   and   thoughtful   reason   why   this   is   so.  
 
การ ประเมนิ :    ไม ่ศลิปิน นี� จะ ได ้งาน ที� ด ีของ การ สื�อสาร มนั ได ้หรอื ไม ่  ใช ่หรอื ไม ่?   ( ใน คํา อื�น   ๆ    นี� คอื งาน ศลิปะ ที� ด ี?)   โปรด ให ้
เหตผุล ที� เป็น ของแข็ง และ คดิ วา่ ทําไม เป็น เชน่ นี�  
 

___/2 1pt   for   opinion,   1pt   for   reason  
จดุ หนึ�ง สําหรับ ความ คดิ เห็น ของ คณุ และ จดุ หนึ�ง สําหรับ เหตผุล ของ คณุ  

 
 
 



Art   Analysis:    Guernica Name   ชื�อ :                /10  
 

 
Pablo   Picasso,    Guernica ,   1937 ปา โบ ลปิกสั โซ แกร ์  1937  
 
 
When   this   painting   was   made,   most   people   would   have   been   aware   that   the   small   Spanish   village   of  
Guernica   was   bombed   by   Italian   and   German   warplanes.   The   Pro-Fascist   Spanish   government  
believed   the   village   contained   anti-Fascist   rebels,   and   asked   Italy   and   Germany   to   help   fight.  
 
เมื�อ ภาพ นี� ถกู สรา้ง ขึ�น มา คน สว่น ใหญ ่จะ ได ้รับ ทราบ วา่ หมูบ่า้น เล็ก   ๆ    ของ สเปน แกร ์ถกู วาง ระเบดิ โดย เครื�อง บนิ รบ อติาล ี
และ เยอรมนั   รัฐบาล สเปน   Pro - ฟาสซสิต ์เชื�อ วา่ หมูบ่า้น ที� ม ีกบฏ ตอ่ ตา้น ฟาสซสิต ์และ ถาม อติาล ีและ เยอรมน ีที� จะ ชว่ย ตอ่สู ้ 
 
 
You   are   allowed   to   use   phone   or   computer-based   translation   for   this   assignment.   If   you   do,   please  
send   the   results   to:    ddrapak@gnspes.ca .   คณุ ได ้รับ อนุญาต ให ้ใช ้โทรศพัท ์หรอื การ แปล คอมพวิเตอร ์ที� ใช ้สําหรับ 
งาน นี�   ถา้ คณุ ทํา กรณุา สง่ ผล ให ้:    ddrapak@gnspes.ca  
 
 
Observe:    Please   list   six   things   that   you   see:   
สงัเกต :    รายการ โปรด หก สิ�ง ที� คณุ เห็น :  
 

___/ 3 ½   pt   for   each   thing   observed.   
ครึ�ง หนึ�ง จดุ สําหรับ แตล่ะ สิ�ง ที� คณุ สงัเกต เห็น  

 
●   

 
  

●  
  
  

●   
  

●   
 
  

●  
  
  

●  
 

mailto:ddrapak@gnspes.ca
mailto:ddrapak@gnspes.ca


Analyse:    What   clues   and   hints   about   the   meaning   has   the   artist   included   in   this   artwork?   What   idea  
or   feeling   does   the   colour,   style,   or   technique   communicate?   
 
วเิคราะห ์:    อะไร เบาะแส และ คํา แนะนํา เกี�ยว กบั ความ หมาย ได ้ศลิปิน ที� รวม อยู ่ใน งาน ศลิปะ นี� หรอื ไม ่?   สิ�ง ที� คดิ หรอื ความ 
รูส้กึ ไม ่ส ีรปู แบบ หรอื เทคนคิ การ สื�อสาร ?  

 
For   example: “ The   ___________   means   ___________. ”  
ตวัอยา่ง เชน่ : “ ที� หมาย ถงึ   ___________   ___________.”  
 

 
___/ 2 1   pt   per     visual   characteristic   or   clue  

จดุ หนึ�ง ที� ตอ่ ลกัษณะ ของ ภาพ หรอื เบาะแส  
 

●  
 
 

●   
  

 
 
Interpret:    In   full,   what   do   you   think   the   artist   is   trying   to   communicate?   Please   give   a   specific   reason  
why   you   think   this   is   so.  
 
ตคีวาม :    ใน เต็ม สิ�ง ที� คณุ คดิ วา่ ศลิปิน จะ พยายาม ที� จะ สื�อสาร ?   กรณุา ให ้เหตผุล ที� เฉพาะ เจาะจง วา่ ทําไม คณุ คดิ วา่ เป็น เชน่ นี�  
 

___/ 3 Full   meaning   +   1   reason  
จดุ และ ครึ�ง หนึ�ง สําหรับ ความ หมาย เต็ม รปู แบบ และ เป็น หนึ�ง เดยีว และ จดุ ครึ�ง ดว้ย เหตผุล  

 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluate:    Did   this   artist   do   a   good   job   of   communicating   it?   Yes   or   no?    (In   other   words,   Is   this   a   good  
artwork?)    Please   give   a   solid   and   thoughtful   reason   why   this   is   so.  
 
การ ประเมนิ :    ไม ่ศลิปิน นี� จะ ได ้งาน ที� ด ีของ การ สื�อสาร มนั ได ้หรอื ไม ่  ใช ่หรอื ไม ่?   ( ใน คํา อื�น   ๆ    นี� คอื งาน ศลิปะ ที� ด ี?)   โปรด ให ้
เหตผุล ที� เป็น ของแข็ง และ คดิ วา่ ทําไม เป็น เชน่ นี�  
 

___/2 1pt   for   opinion,   1pt   for   reason  
จดุ หนึ�ง สําหรับ ความ คดิ เห็น ของ คณุ และ จดุ หนึ�ง สําหรับ เหตผุล ของ คณุ  

 
 
 




