Idea Development การพัฒนาความคิด
1

Name ชื่อ:

Generate ideas สรางความคิด — maximum of 50% สูงสุด 50%

Number of words จํานวนคํา→ _____ ÷ 3

=

_____%

2

Number of simple sketches จํานวนภาพวาดงาย→ _____ ⨉ 2%

= _____%

Number of better sketches จํานวนที่ดีกวาสเก็ตช→ _____ ⨉ 4%

= _____%

Select the best and join together ideas เลือกความคิดที่ดีที่สุดและรวมกับพวกเขาดวยกัน
Circle the best ideas วงกลมคิดที่ดีที่สุด
circled วงกลม

= ▢ 5%

Link into groups of ideas เชื่อมโยงพวกเขาเปนกลุมของความคิด
linked เชื่อมโยง

3

4

5

= ▢ 5%

Print reference images พิมพภาพอางอิง — maximum of 8 images สูงสุด 8 ภาพ
_____ images ภาพ x 5%

= _____%

Thumbnail compositions องคประกอบภาพขนาดยอ — maximum of 10 สูงสุด 10 ภาพขนาดยอ
_____ thumbnails ภาพขนาดยอ x 8%

= _____%

Rough copy สําเนาหยาบ — great quality or better ที่มีคุณภาพที่ดีหรือดีกวา
_____ drawing การวาดภาพ x 25%

= _____%

Total รวม =% _____
NOTE: If you simply copy a picture from the internet, your mark drops to 25%.
หมายเหตุ: หากคุณเพียงแคคัดลอกภาพจากอินเทอรเน็ตเครื่องหมายของคุณลดลงถึง 25%

Generate ideas สรางความคิด!
Use lists, a web map, or simple drawings to come up with a LOT of ideas! If you already have an idea in
mind, choose that as your central theme and expand upon it. Let your ideas wander - one idea leads to
another. Drawings can be details of source images, diﬀerent viewpoints, textures, technical experiments,
etc.
ใชรายการแผนที่เว็บหรือภาพวาดที่เรียบงายที่จะเกิดขึ้นมีจํานวนมากของความคิด! หากคุณมีความคิดในใจเลือกที่เปนแกน
กลางของคุณและขยายความมัน ขอใหความคิดของคุณเดิน - หนึ่งนําไปสูความคิดไปยังอีก ภาพวาดสามารถเปนรายละเอียด
ของภาพแหลงมุมมองที่แตกตางกัน, พื้นผิว, การทดลองทางเทคนิคอื่น ๆ

Adding up points for ideas เพิ่มขึ้นจุดสําหรับความคิด:
Number of words จํานวนคํา→ _____ ÷ 3 =% _____
Number of simple sketches จํานวนภาพวาดงาย→ _____ ⨉ 2% =% _____
Number of better sketches จํานวนสเก็ตชที่ดีกวา→ _____ ⨉ 4% =% _____

Select the best เลือกที่ดีที่สุด
Draw circles or squares around your best ideas วาดวงกลมหรือสี่เหลี่ยมรอบความคิดที่ดีที่สุดของคุณ
☐ You have selected the best 3-7 ideas = 5%

คุณไดเลือกที่ดีที่สุด 3-7 คิด = 5%

Link the best into groups เชื่อมโยงที่ดีที่สุดเปนกลุม
Draw dashed or coloured lines to link your best ideas into groups that could work well together
วาดเสนประหรือสีที่จะเชื่อมโยงความคิดที่ดีที่สุดของคุณเปนกลุมที่สามารถทํางานรวมกันไดดี
☐ You have joined the best ideas with lines = 5%

คุณไดเขารวมคิดที่ดีที่สุดที่มีเสน = 5%

Print references อางอิงพิมพ
●

Print SIX reference images so you can accurately observe the challenging parts of your artwork. Taking and
using your own photographs is preferred, but image searches are also ﬁne.
พิมพภาพอางอิงหกเพื่อใหคุณอยางถูกตองสามารถสังเกตสวนที่ทาทายของงานศิลปะของคุณ การถายและการใชภาพของคุณ
เองเปนที่ตองการ แตการคนหาภาพนอกจากนี้ยังมีการปรับ

●

Do not simply copy a picture that you ﬁnd. The idea is to edit and combine source images to create your
own artwork. If you simply copy a picture, you are plagiarizing and will earn a zero for your idea generation
and any criteria involving creativity in your ﬁnal artwork.
อยาเพียงแคคัดลอกรูปภาพที่คุณพบ ความคิดที่จะแกไขและรวมภาพแหลงที่มาในการสรางงานศิลปะของคุณเอง หากคุณเพียง
แคคัดลอกรูปภาพคุณจะ plagiarizing และจะไดรับเปนศูนยสําหรับการสรางความคิดของคุณและเกณฑใด ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ความคิดสรางสรรคในงานศิลปะครั้งสุดทายของคุณ

●

Up to half of your pictures may be of drawings, paintings, or other artworks of others to use as inspiration.
The other images must be realistic photographs.
ถึงครึ่งหนึ่งของภาพของคุณอาจจะเปนภาพวาดภาพเขียนหรืองานศิลปะอื่น ๆ ของคนอื่น ๆ เพื่อใชเปนแรงบันดาลใจ ภาพอื่น ๆ
ที่จะตองเปนภาพที่สมจริง

●

You must hand in the printed copy of the images to earn the marks.
คุณตองมือในพิมพสําเนาของภาพที่จะไดรับเครื่องหมาย
Number of reference photos จํานวนภาพถายอางอิง→ _____ ⨉ 5% =% _____

Thumbnail compositions องคประกอบภาพขนาดยอ
●

Create TWO or more thumbnail drawings anywhere in the idea development section.
สรางสองหรือมากกวาภาพขนาดยอภาพวาดไดทุกที่ในสวนของการพัฒนาความคิด

●

These should be based on combinations of ideas that you come up with. Include your background.
เหลานี้ควรจะอยูบนพื้นฐานของการรวมกันของความคิดวาคุณมาดวย รวมถึงพื้นหลังของคุณ

●

Experiment with unusual angles, viewpoints, and arrangements to help make your artwork stand out.
การทดลองที่มีมุมที่ผิดปกติมุมมองและการเตรียมการที่จะชวยใหงานศิลปะของคุณโดดเดน

●

Draw a frame around your thumbnails to show the edges of the artwork.
วาดกรอบรอบภาพขนาดยอที่จะแสดงขอบของงานศิลปะ

Adding up points for THUMBNAIL drawings เพิ่มขึ้นจุดสําหรับภาพวาด THUMBNAIL
Number of thumbnail drawings จํานวนของภาพขนาดยอภาพวาด→ _____ ⨉ 8% =% _____

Rough drawing การวาดภาพขรุขระ
●

Take the best ideas from your thumbnails and combine them into an improved rough copy.
ใชความคิดที่ดีที่สุดจากภาพขนาดยอและรวมเปนสําเนาหยาบที่ดีขึ้น

●

Use this to work out the bugs and improve your skills before you start the real thing.
ใชสิ่งนี้ในการทํางานจากขอบกพรองและปรับปรุงทักษะของคุณกอนที่คุณจะเริ่มตนสิ่งที่จริง

●

If you are using colour, use paint or coloured pencil to show your colour scheme.
หากคุณกําลังใชสี, สีหรือดินสอสีเพื่อแสดงโทนสีของคุณ

●

Draw in a frame to show the outer edges of your artwork.
วาดในกรอบที่จะแสดงขอบดานนอกของงานศิลปะของคุณ

●

Remember to choose a non-central composition.
โปรดจําไววาการเลือกองคประกอบที่ไมใชภาคกลาง

Examples of ROUGH drawings ตัวอยางของภาพวาดหยาบ
Rough drawing → up to 25% การวาดภาพขรุขระ→ถึง 25% =% _____

