Silas Eastwood, Spring 2022

Quinton Gagnon, Spring 2022
Olivia Sullivan Newhook, Spring 2022

Airon Miko Ortega, Spring 2022

Sophia McCurdy, Spring 2022
Arrav Paix, Spring 2022

Estel Iscan-Insense, Spring 2022

Exam project
_____/10 Idea development (15%)
_____/10 Creativity/observation (15%)
Balance of realism and great ideas
_____/10 Materials technique (20%)
Shading, blending, proportion,
colour mixing
_____/10 Composition (20%)
Non-central, balanced,
colour scheme
_____/10 Chosen technique (20%)
Portraiture, depth, texture, pattern…
Jordan Daigle, Spring 2022

Max Stevenson, Spring 2022

_____/10 Peer feedback (10%)

Ava Sexton, Spring 2021

Kristy Salcedo, Spring 2021

Ava Sandler, Spring 2021

Eve Blacker, Spring 2021

Molly Dodge Austin, Spring 2021
Carli Wincey, Spring 2021

Axel Wirth Bulmer, Spring 2021

Ella Kim, Spring 2021

Maisie Hermogeno, Spring 2021

Arsel Duli, Fall 2021

Painting จิตรกรรม

●

●

●

●

●

●

●

Well-balanced in three dimensions.
ทีมีความสมดุลในสามมิต ิ
Balance of form, texture, and pattern.
ความสมดุลของรูปแบบพืนผิวและรูป
แบบ
Well-balanced weight in the hand.
นํ าหนักอย่างสมดุลในมือ

Strong and durable construction.
การก่อสร ้างทีแข็งแรงและทนทาน
Well-crafted surface quality:
well-smoothed and clean textures.
คุณภาพผิวดี crafted: ดีเรียบและ
ทําความสะอาดพืนผิว
Great handfeel. handfeel ทีดี

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

●

●

●

●

●

●

Clay ดินเหนียว

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

10% - Peer feedback Give speciﬁc, detailed suggestions for improvement to others in your class.
ข้อเสนอแนะ Peer ใหเฉพาะ
้
ข ้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายละเอียดสําหรับคนอืน ๆ ในชันเรียนของคุณ

...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

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

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

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% - 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

20% - Composition
องค์ประกอบ

20% - Materials technique
เทคนิคว ัสดุ

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

15% - Idea development Use the same criteria as the Idea development graphic organizers.
การพ ัฒนาความคิด ใชเกณฑ์
้
เดียวกับการจัดงานกราฟิ กการพัฒนาความคิด

Drawing การวาดภาพ

Exam Project Evaluation Criteria การสอบประเมินผลโครงการเกณฑ์

Development of Charlotte Cameron’s exam project

Development of Somin Park’s exam project

Evelyn N, Fall 2020

Theo MacDonald, Fall 2020

Jiwon Jang, Fall 2020

Curt Sarmiento, Fall 2020

Kim Mago, Fall 2020

Kahmya McAlpine, Fall 2020

Claire Smith, Fall 2020

Rebecca Regan, Fall 2020

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

Link the best into groups
เชื่อมโยงที่ดีที่สุดเปนกลุม

Draw circles or squares around your best ideas
วาดวงกลมหรือสี่เหลี่ยมรอบความคิดที่ดีที่สุดของคุณ

Draw dashed or coloured lines to link your best
ideas into groups that could work well together
วาดเสนประหรือสีที่จะเชื่อมโยงความคิดที่ดีที่สุดของคุณเปน
กลุมที่สามารถทํางานรวมกันไดดี

☐ You have selected the best 3-7 ideas = 5%
คุณไดเลือกที่ดีที่สุด 3-7 คิด = 5%

☐ You have joined the best ideas with lines = 5%
คุณไดเขารวมคิดที่ดีที่สุดที่มีเสน = 5%

Print references
อางอิงพิมพ

Number of reference photos จํานวนภาพถายอางอิง→ _____ ⨉ 5% =% _____

●

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

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

Examples of ROUGH drawings
ตัวอยางของภาพวาดหยาบ

Number of thumbnail drawings
จํานวนของภาพขนาดยอภาพวาด→ _____ ⨉ 8% =% _____

Rough drawing
การวาดภาพขรุขระ→ถึง 25% =% _____

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

Xavier Nuñez De La Luz, Fall 2019

Kitana Gray, Fall 2019

Ian Porter, Fall 2019

Somin Park, Fall 2019
Alayza Grant, Fall 2019

Lungta Boyce, Fall 2019

Mercy Olugu, Fall 2019

Julia Honigman, Fall 2021

ิ ปะคําศพ
ั ท์
Art Vocabulary - ศล
Analogous colours
ี ้าย
สคล

groups of colours that are next to each other on the colour wheel
ี อยูถั
กลุม
่ ของสที
่ ดจากแต่ละอืน ๆ ในวงล ้อส ี

Background
พืนหลัง

the part of an artwork that is far away
ิ ปะทีอยูห่
เป็ นสว่ นหนึงของงานศล
่ างไกล

Blending
การผสม

mixing from light to dark
ผสมจากอ่อนไปหาเข ้ม

Blurring details
ทําใหเปรอะ
้
เปื อนรายละเอียด

making small things have less detail so they seem far away
การทําสงิ เล็ก ๆ ทีมีรายละเอียดน ้อยกว่าเพือใหพวก
้
เขาดูเหมือนจะห่างไกลออกไป

Brainstorming
การระดมสมอง

coming up with a large number of ideas
ขึนมาทีมีจํานวนมากของความคิด

Brushstroke

the mark made by the bristles of a brush in painting
เครืองหมายทีทําโดยขนแปรงแปรงในการวาดภาพ

Central composition
องค์ประกอบกลาง

an arrangement where the most important thing is in the middle
การจัดเรียงทีสงิ ทีสําคัญทีสุดอยูตรง
่
กลาง

Colour composition
องค์ประกอบของส ี

the arrangement of colours in an artwork
ี งานศล
ิ ปะ
การจัดเรียงของสใน

Colour scheme
โทนส ี

the choice of colours in an artwork
ี งานศล
ิ ปะ
ทางเลือกของสใน

Colour mixing
การผสมส ี

adding two or more colours together
ี ้วยกัน
เพิมสองคนหรือมากกว่าสด

Colour wheel
วงล ้อส ี

a circle of coloured sections that shows the relationships between colours
ี แสดงใหเห็
ั พันธ์ระหว่างส ี
วงกลมสว่ นสที
้ นความสม

Complementary colours
ี ม
สเสริ

colours that are opposites on the colour wheel
ี ตรงข ้ามกันในวงล ้อส ี
สที

Composition
สว่ นประกอบ

the arrangement of things in an artwork
ิ ปะ
การจัดเรียงของสงิ ทีอยูใน
่ งานศล

Contour drawing
การวาดภาพ Contour

drawing the edges and outlines
การวาดภาพขอบและโครงร่าง

Contrast
ั
ความคมชด

the difference between the lights and darks
ี ้ม
ความแตกต่างระหว่างไฟและผ ้าสเข

Cool colours
ี น
สเย็

colours that are calm and soothing, such as blues and greens
ี มีความสงบและผ่อนคลายเชน
่ บลูสและ
์
ี ยว
สที
สเขี

Creativity
ความคิดสร ้างสรรค์

ideas that are useful, unique, and insightful
ความคิดทีมีประโยชน์ไม่ซาํ ใครและลึกซงึ

Cropping
การปลูกพืช

cutting off part of a picture
ตัดออกเป็ นสว่ นหนึงของภาพ

Cross-hatching
ข ้ามฟั ก

drawing using close parallel lines that cross each other at an angle
้ น้ คูขนาน
การวาดภาพโดยใชเส
่
ใกลที
้ ข ้ามแต่ละอืน ๆ ทีมุม

Cyan
ี า
สฟ้

a greenish-blue colour that is one of the colour primaries
ี ยวสฟ้
ี าทีเป็ นหนึงในพรรคส ี
สเขี

Decreasing contrast
ั
การลดความคมชด

making the range between the lights and darks smaller so that things look
muddier and far away
ี ้มขนาดเล็กลงเพือสงิ ทีมีลักษณะ muddier และอยู่
ทําใหช้ ว่ งระหว่างไฟและผ ้าสเข
ห่างไกล

Depth
ความลึก

the sense that some things are near and others are far away
ึ ว่าบางสงิ บางอย่างทีอยูใกล
ความรู ้สก
่
และ
้ คนอืน ๆ ทีอยูห่
่ างไกล

Detail
รายละเอียด

small, important parts of a drawing
ขนาดเล็กสว่ นสําคัญของการวาดภาพ

Dry brush painting
ภาพวาดแปรงแห ้ง

creating scratchy brush strokes using a brush that is mostly dry
้
สร ้างพูก
่ น
ั กระท่อนกระแท่นโดยใชแปรง
ทีเป็ นสว่ นใหญ่แห ้ง

Dull colours
ี มองคลํา
สห

colours that are weak, and not very vivid
ี มีความอ่อนแอและไม่สดใสมาก
สที

Foreground
เบืองหน ้า

the part of an artwork that is biggest and closest
ิ ปะทีเป็ นทีใหญ่ทีสุดและอยูใกล
เป็ นสว่ นหนึงของงานศล
่
นั้ น

Hatching
การฟั กไข่

drawing using close parallel lines
้ น้ คูขนาน
การวาดภาพโดยใชเส
่
ใกล ้

Idea development
การพัฒนาความคิด

a process that is used to create useful, insightful, and unique ideas
้ การสร ้างความคิดทีมีประโยชน์ทีชาญฉลาดและไม่ซาํ กัน
กระบวนการทีจะใชใน

Increasing contrast

making the range between the lights and darks bigger so that things look
more intense and close up
ี ้มขนาดใหญ่เพือใหส้ งิ ทีมีลักษณะทีรุนแรงมากขึน
ทําใหช้ ว่ งระหว่างไฟและผ ้าสเข
และปิ ดขึน

ั
เพิมความคมชด
Insightful
ทีชาญฉลาด

something that shows deep thinking
สงิ ทีแสดงใหเห็
้ นว่าคิดลึก

Intense colours
ี รุนแรง
สที

colours that are strong and very vivid
ี มีความแข็งแรงและสดใสมาก
สที

Magenta
ี วงแดงเข ้ม
สม่

a reddish purple (hot pink) that is one of the colour primaries
ี
ี วง (สช
ี มพู) ทีเป็ นหนึงในพรรคส ี
สแดง
สม่

Modelling
การสร ้างแบบจําลอง

making things 3D using blending
้ ผสม
ทําสงิ 3 มิตโดย
ิ
ใชการ

Negative space
พืนทีเชงิ ลบ

the shape of the space between the things you would normally look at (the
positive space)
่ งว่างระหว่างสงิ ทีคุณมักจะมองไปที (พืนทีบวก) ที
รูปร่างของชอ

Non-central composition
่
องค์ประกอบทีไม่ใชภาค
กลาง

an arrangement where the most important thing is NOT in the middle
การจัดเรียงทีสงิ ทีสําคัญทีสุดไม่ไดอยู
้ ตรง
่
กลาง

Positive space
พืนทีเชงิ บวก

the contour of the things you would normally look at
รูปร่างของสงิ ทีคุณมักจะมองไปที

Primary colour
ี ลัก
สห

a colour that cannot be mixed using other colours: cyan, yellow, and
magenta
ี ไม่สามารถจะนํ ามาผสมโดยใชส้ อื
ี น ๆ : สฟ้
ี า, สเหลื
ี
ี วงแดง
สที
อง, และสม่

Reference images
ภาพอ ้างอิง

photographs used to look at so you can make a better artwork
้ การดูเพือใหคุ้ ณสามารถสร ้างงานศล
ิ ปะทีดีกว่า
ภาพทีใชใน

Rotating
หมุน

turning a picture to a new angle
เปลียนภาพใหมุ้ มมองใหม่

Secondary colour
ี
สรอง

a colour that is created by mixing two primary colours: red, green, and blue
ี ถูกสร ้างขึนโดยการผสมสองสห
ี ลัก: สแดง
ี
ี ยวและสฟ้
ี า
สที
, สเขี

Shading
การแรเงา

drawing with white, black, and greys
ี
ี ํา, สเทา
ี และ
การวาดภาพด ้วยสขาว
, สด

Sharpening details
ั ของรายละเอียด
ความคมชด

making small things have more detail so they seem close up
การทําสงิ เล็ก ๆ ทีมีรายละเอียดมากขึนเพือใหพวก
้
เขาดูเหมือนจะใกลเคี
้ ยงขึน

Smoothness
เรียบเนียน

drawing cleanly, with no bumps
การวาดภาพเรียบร ้อยโดยไม่มการ
ี กระแทก

Split complementary colour scheme a colour scheme using one base colour, and two colours on either side of the
complementary
ี ใชส้ ฐาน
ี
ี ด ้านของการประกอบอย่างใดอย่างหนึง
โทนส ี Split สมบูรณ์
โทนสที
หนึงและสองสใน
Square colour scheme
ี แควร์
โทนสส

a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in
the shape of a square
ี สมี
ี ความสมดุลรอบวงล ้อสใน
ี รูปของตารางที
โทนสที

Stippling

drawing using small dots
การวาดภาพโดยใชจุ้ ดเล็ก ๆ

Texture
เนือผ ้า

drawing that looks the same as what it feels like
่ เดียวกับสงิ ทีมันรู ้สก
ึ เหมือน
การวาดภาพทีมีลักษณะเชน

Thumbnail drawings
ภาพวาดขนาดย่อ

small drawings that are used to develop the composition of an artwork
้ การพัฒนาองค์ประกอบของงานศล
ิ ปะ
ภาพวาดขนาดเล็กทีใชใน

Triad colour scheme
ี สาม
โทนสที

a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in
the shape of a triangle
ี สมี
ี ความสมดุลรอบวงล ้อสใน
ี รูปของรูปสามเหลียม
โทนสที

Unique
เป็ นเอกลักษณ์

something that is rare, or one-of-a-kind
บางสงิ บางอย่างทีหายากหรือหนึงของชนิด

Warm colours
ี
โทนสอบอุ
น
่

colours that are suggestive of heat or passion: yellows, oranges, and reds
ี มีการชนํ
ี าของความร ้อนหรือความรัก: สเหลื
ี
ี
สที
องสม้ และสแดง

Web-mapping
เว็บการทําแผนที

linking together ideas into a web
ื โยงความคิดร่วมกันในเว็บ
การเชอม

Wet-on-wet painting
เปี ยกบนเปี ยกภาพวาด

adding paint to an already wet painting surface
ี กั้ บภาพพืนผิวเปี ยกแล ้ว
การเพิมสให

Zooming in/zooming out
ซูมเข ้า / ซูมออก

making a picture seem closer (zoom in) or further away (zoom out)
ิ (ซูมเข ้า) หรือไกลออกไป (ซูมออก)
ทําใหภาพ
้
ดูเหมือนใกลช้ ด

Exam Project Peer feedback ___/10
Person giving feedback
Name of ar st:

สอบโครงการ - ข้อเสนอแนะของเพียร์
คนใหข้ ้อเสนอแนะ:
ื ศล
ิ ปิ น:
ชอ

Quality of observa on

ั
คุณภาพของการสงเกต

Consider:
พิจารณา:
How and where can their level of detail improve?
และวิธการ
ี ทีระดับของรายละเอียดสามารถปรับปรุง?
How and where can their propor on (shapes and sizes) improve?
ั สว่ น (รูปทรงและขนาด) ปรับปรุง?
และวิธการ
ี ทีสามารถสด
How and where can their overall observa on improve?
และวิธการ
ี ทีสงั เกตโดยรวมของพวกเขาสามารถปรับปรุง?

Quality of drawing/pain ng technique

คุณภาพของการวาดภาพ / ภาพวาดเทคนิค

Consider:
พิจารณา:
How and where can they improve their use of contour, detail, and propor on?
้ ของเสน้ , รายละเอียดและสด
ั สว่ น?
และวิธการ
ี ทีพวกเขาสามารถปรับปรุงการใชงาน
How and where can they improve their smoothness and blending from light to dark?
และวิธการ
ี ทีพวกเขาสามารถปรับปรุงความเรียบเนียนและการผสมของพวกเขาจากอ่อนไปหาเข ้ม?
How and where can they mix and/or apply their paint more carefully or complexly?
ี
และวิธการ
ี ทีพวกเขาสามารถผสมและ / หรือการใชส้ ของ
พวกเขาอย่างระมัดระวังมากขึนหรือ complexly?
How and where can their brushstrokes, pencil lines be more interes ng or expressive?
และวิธการ
ี ทีสามารถพูก
่ น
ั ของพวกเขาเสน้ ดินสอจะน่าสนใจมากขึนหรือแสดงออก?
How and where can they create more eﬀec ve textures?
ิ ธิภาพมากขึน?
และวิธการ
ี ทีพวกเขาสามารถสร ้างพืนผิวทีมีประสท
How and where can they improve the quality of the lights and darks in their work?
ี ้มในการทํางานของพวกเขา?
และวิธการ
ี ทีพวกเขาสามารถปรับปรุงคุณภาพของไฟและผ ้าสเข

Clay Technique

เทคนิคดิน

Portraiture

การวาดภาพคน

Consider:
พิจารณา:
How and where can the ar st ensure that their project is strong and stable?
ิ ปิ นสามารถมันใจไดว่้ าโครงการของพวกเขามีความแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ?
และวิธการ
ี ทีศล
How and where can the ar st improve the smoothness or texture of the surface quality?
ิ ปิ นสามารถปรับปรุงเรียบหรือพืนผิวของพืนผิวทีมีคุณภาพหรือไม่
และวิธการ
ี ทีศล
How and where can the ar st improve how the clay object feels in the hand?
ิ ปิ นสามารถปรับปรุงวิธการ
ึ ในมือ?
และวิธการ
ี ทีศล
ี ทีวัตถุดินรู ้สก
How and where can the ar st improve the quality of their carving?
ิ ปิ นสามารถปรับปรุงคุณภาพของการแกะสลักของพวกเขา?
และวิธการ
ี ทีศล

Consider:
พิจารณา:
How and where can the ar st make their portrait more detailed, realis c, and lifelike?
ิ ปิ นสามารถทําใหภาพ
และวิธการ
ี ทีศล
้
ของพวกเขามากขึนรายละเอียด, มีเหตุผลและเหมือนจริง?
How and where can the ar st improve the quality of their observa on?
ิ ปิ นสามารถปรับปรุงคุณภาพของการสงั เกตของพวกเขา?
และวิธการ
ี ทีศล
How and where can the ar st improve speciﬁc parts of the face?
ิ ปิ นสามารถปรับปรุงเฉพาะสว่ นของใบหน ้า?
และวิธการ
ี ทีศล
How and where can the ar st show speciﬁc parts of their subject’s personality?
ิ ปิ นเฉพาะสว่ นของบุคลิกภาพเรืองของพวกเขาหรือไม่?
และวิธการ
ี ทีสามารถแสดงศล

Composi on

่ นประกอบ
สว

Sense of depth

ึ ของความลึก
ความรูส
้ ก

Pa ern and design

รูปแบบและการออกแบบ

Consider:
พิจารณา:
How and where can they add more to make the artwork feel more complete?
ึ งานศล
ิ ปะทีสมบูรณ์มากขึน?
และวิธการ
ี ทีพวกเขาสามารถเพิมมากขึนเพือใหความ
้
รู ้สก
What and where does the ar st have to improve the fullness of the background or foreground?
ิ ปิ นต ้องปรับปรุงความสมบูรณ์ของพืนหลังหรือเบืองหน ้า?
สงิ ทีและสถานทีทีไม่ศล
What and where do they have to do things to ensure will ﬁnish on me?
ิ ในเวลา?
อะไรและทีพวกเขาจะต ้องทําสงิ เพือใหแน่
้ ใจว่าจะเสร็จสน
What and where do they have to do things to ensure that their composi on is non-central?
อะไรและทีพวกเขาจะต ้องทําสงิ เพือใหแน่
้ ใจว่าองค์ประกอบของพวกเขาไม่เป็ นกลาง?
What and where do they have to do things to ensure that their composi on is well-balanced with respect to
texture, shape, line, light and dark, and colour?
สงิ ทีและสถานทีทีพวกเขาจะต ้องทําสงิ เพือใหแน่
้ ใจว่าองค์ประกอบของพวกเขาเป็ นอย่างดีมีความสมดุลด ้วยความ
ี ้มและส?ี
เคารพเนือรูปร่างเสน้ แสงและสเข
How and where should they change their colours to match their colour scheme?
ี
ี
และวิธการ
ี ทีพวกเขาควรจะเปลียนสของ
พวกเขาเพือใหตรง
้ กับโทนสของ
พวกเขา?
How well-balanced is the project three-dimensionally (if a 3D project)?
วิธที
ี ดีทีมีความสมดุลเป็ นโครงการสามมิต ิ (ถ ้าโครงการ 3D)?
How well-balanced does the object feel in the hand when held and handled (if a 3D project)?
ึ วัตถุทีอยูใน
วิธที
ี ดีทีสมดุลไม่รส
ู้ ก
่ มือเมือจัดขึนและการจัดการ (ถ ้าโครงการ 3D)?

Consider:
พิจารณา:
How and where can the ar st use converging lines, single or two-point perspec ve be er?
ิ ปิ นบรรจบเสน้ เดียวหรือสองมุมมองจุดดีกว่า?
และวิธการ
ี ทีสามารถใชศ้ ล
How and where can they use warm and cool colours to create a be er sense of depth?
้
ี อสร ้างความรู ้สก
ึ ทีดีของความลึก?
และวิธการ
ี ทีพวกเขาสามารถใชอบอุ
น
่ และเย็นสเพื
How and where can they use high and low intensity colours to create a be er sense of depth?
ี ้มเพือสร ้างความรู ้สก
ึ ทีดีของความลึก?
และวิธการ
ี ทีพวกเขาสามารถใชสู้ งและตําสเข
How and where can they use high and low contrast to create a be er sense of depth?
้
ั สูงและตําในการสร ้างความรู ้สก
ึ ทีดีของความลึก?
และวิธการ
ี ทีพวกเขาสามารถใชความ
คมชด
How and where can they use high and low detail to create a be er sense of depth?
้ ละเอียดสูงและตําในการสร ้างความรู ้สก
ึ ทีดีของความลึก?
และวิธการ
ี ทีพวกเขาสามารถใชราย

Consider:
พิจารณา:
How and where can the ar st create more detailed, accurate, and life-like pa erns?
ิ ปิ นทีมีรายละเอียดมากขึนถูกต ้องและเหมือนมีชวี ต
และวิธการ
ี ทีสามารถสร ้างศล
ิ รูปแบบ?
How and where can they base their pa erns and design in observa on and image research?
และวิธการ
ี ทีพวกเขาสามารถยึดรูปแบบและการออกแบบของพวกเขาในการสงั เกตและภาพการวิจัย?
How and where can they create more complex and beau ful designs and pa erns?
ั ซอน
้ มากขึนและมีความสวยงามและรูปแบบ?
และวิธการ
ี ทีพวกเขาสามารถสร ้างการออกแบบทีซบ
How and where can they create a wider variety of pa erns and designs?
และวิธการ
ี ทีพวกเขาสามารถสร ้างความหลากหลายของรูปแบบและการออกแบบ?

Texture

เนือผ้า

Consider:
พิจารณา:
How and where can the ar st create more detailed, accurate, and life-like textures?
ิ ปิ นทีมีรายละเอียดมากขึนถูกต ้องและชวี ต
และวิธการ
ี ทีสามารถสร ้างศล
ิ เหมือนพืนผิว?
How and where can they observe realis c textures more closely to improve their artwork?
ิ ในการปรับปรุงงานศล
ิ ปะของพวกเขา?
และวิธการ
ี ทีพวกเขาสามารถสงั เกตพืนผิวทีสมจริงมากขึนอย่างใกลช้ ด
How and where can they use a wider variety of textures?
้
และวิธการ
ี ทีพวกเขาสามารถใชความ
หลากหลายของพืนผิว?
How and where can they improve the quality of the textures in a speciﬁc area?
และวิธการ
ี ทีพวกเขาสามารถปรับปรุงคุณภาพของพืนผิวในพืนทีทีเฉพาะเจาะจงหรือไม่

Be speciﬁc: say WHERE it is, and WHAT they should DO / WHAT is going well
จะเฉพาะเจาะจง: พูดทีม ันเป็นและสงิ ทีควรทํา / สงิ ทีเป็นไปได้ด้วยดี
Example ต ัวอย่าง:

“You can make the texture in his hair be er by observing the shapes of the lights and darks“
ี ้ม”
“คุณสามารถทําใหพื
้ นผิวในผมของเขาใหดี้ ขึนโดยการสงั เกตรูปร่างของไฟและผ ้าสเข

You should answer any six ques ons in this assignment.
คุณควรจะตอบคําถามใด ๆ ทีหกในงานนี
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Erin Vorontsova, Fall 2021

Kylee Wright, Fall 2021

Jacob Schelew, Fall 2021
Aliza Seroy, Fall 2021

Ryan Bezanson, Fall 2021
Katherine Boyle, Fall 2021
Bishir Green, Fall 2021

Reese Villanueva, Fall 2021

Miho Du, Fall 2021

Darragh Nolen, Spring 2022

