
Mid-project   feedback   –   Painting Name / ชื�อ :   ___________________  
ขอ้ เสนอ แนะ กลาง โครงการ   -   จติรกรรม  
 
This   project   will   be   evaluated   using   four   general   criteria.   To   help   you   do   your   best,   here   is   some  
feedback   with   suggestions   about   how   to   improve   your   painting.   I   have   only   chosen   what   I   think  
are   the   most   important   pieces   of   advice   for   you.   If   these   suggestions   are   unclear,   please   ask   me  
or   a   friend   to   give   you   more   help.  
 
โครงการ นี� จะ ได ้รับ การ ประเมนิ โดย ใช ้เกณฑ ์ทั�วไป สี�   ที� จะ ชว่ย ให ้คณุ ทํา ด ีที�สดุ ของ คณุ ที� นี� เป็น ขอ้ เสนอ แนะ บาง คน ที� 
ม ีขอ้ เสนอ แนะ เกี�ยว กบั การ ปรับปรงุ ภาพ วาด ของ คณุ   เรา ได ้เลอืก เฉพาะ สิ�ง ที� ผม คดิ วา่ เป็น ชิ�น สว่น ที� สําคญั ที�สดุ ของ 
คํา แนะนํา สําหรับ คณุ   ถา้ คํา แนะนํา เหลา่ นี� ม ีความ ชดัเจน โปรด ถาม ฉัน หรอื เพื�อน เพื�อ ที� จะ ให ้ความ ชว่ย เหลอื เพิ�ม เตมิ  
   
 
Quality   of   observation   -   คณุภาพ ของ การ สงัเกต  
 
▢   Observe   closely.   Keep   looking   at   your   photographs.   Focus   on   the   component   lines,   shapes,  

and   colours.  
สงัเกต อยา่ง ใกล ้ชดิ    ให ้มอง ที� รปู ถา่ย ของ คณุ   มุง่ เนน้ ไป ที� องค ์ประกอบ เสน้ รปู ทรง และ ส ี 

▢ Look   for   missing   details.  Look   for   small   things   that   you   may   have   overlooked.  
ด ูราย ละเอยีด ไดท้ ี� ขาด หาย ไป    มอง หา สิ�ง เล็ก   ๆ    ที� คณุ อาจม อง ขา้ม  

▢ Measure   carefully.  Use   a   grid,   rulers,   or   slips   of   paper   to   guide   sizes   and   locations.  
วดั อยา่ง รอบคอบ    ใช ้ตาราง โมหะ หรอื บลิ กระดาษ ขนาด คูม่อื และ สถาน ที�  

▢ Observe   the   shapes   of   your   shadows.     Take   a   closer   look   at   the   shapes   and   sizes   of   the   light  
&   dark   areas.  
สงัเกต รปู รา่ง ของ เงา ของ คณุ    ใช ้เวลา มอง ใกล ้ที� รปู ทรง และ ขนาด ของ แสง และ ส ีเขม้ พื�นที�  

▢   Consider   changes   in   texture.  Try   to   capture   the   texture   of   the   different   things   you   are  
painting.  
พจิารณา การ เปลี�ยนแปลง ใน เนื�อ    พยายาม ที� จะ จับ ภาพ พื�น ผวิ ของ สิ�ง ที� แตก ตา่ง ที� คณุ กําลงั วาด ภาพ  

 
   
Quality   of   painting   technique   -   คณุภาพ ของ เทคนคิ การ วาด ภาพ  
 
▢ Lighten   your   outlines.  Outlines   should   disappear   in   the   final   painting.  
เบา เคา้ รา่ง ของ คณุ    เคา้ จะ หาย ไป ใน ภาพ วาด สดุทา้ย  

▢ Darken   your   darks.  Doing   so   will   increase   the   overall   impact   of   your   painting,   and   will   help   it  
pop.  
ความ สขุ ของ คณุ ผา้ ส ีเขม้    การ ทํา เชน่ นี� จะ เพิ�ม ผลก ระ ทบ โดย รวม ของ การ วาด ภาพ ของ คณุ และ จะ ชว่ย ให ้มนั 
ปรากฏ  

▢ Add   tone   to   your   lights.  Leaving   areas   white   tends   to   leave   the   impression   that   your   artwork  
is   unfinished.  
เพิ�ม โทน ไฟ ของ คณุ    ออก จาก พื�นที� ส ีขาว ม ีแนว โนม้ ที� จะ ออก จาก การ แสดง ผล ที� เป็น งาน ศลิปะ ของ คณุ ที� ยงั ไม ่
เสร็จ  

▢ Work   on   careful   brushwork.  Apply   each   brushstroke   with   care   and   thought.  
ทาํงาน เกี�ยว กบั พูก่นั ระมดัระวงั    สมคัร แตล่ะ แปรง พูก่นั ดว้ย ความ ระมดัระวงั และ ความ คดิ    



▢ Work   on   gradients.    You   can   make   your   paint   blend   smoothly   from   one   colour   to   another.  
ทาํงาน เกี�ยว กบั การ ไล ่ระดบั ส ี   คณุ สามารถ ทําให ้การ ผสม ผสาน ส ีของ คณุ ได ้อยา่ง ราบ รื�น จาก สหี นึ�ง ไป ยงั อกี  

▢ Mix   your   colours   more   carefully.  Blend   together   three   or   more   colours   before   painting   with  
it.  
ผสม ส ีของ คณุ อยา่ง ระมดัระวงั มาก ขึ�น    ผสม ผสาน กนั สาม หรอื มากกวา่ ส ีกอ่น ทาส ีกบั มนั  

▢ Create   textures   with   brushstrokes.  Use   different   techniques   to   show   the   nature   of   different  
materials.  
สรา้ง พื�น ผวิ ดว้ย พูก่นั    ใช ้เทคนคิ ที� แตก ตา่ง กนั เพื�อ แสดง ลกัษณะ ของ วสัด ุที� แตก ตา่ง  

   
 
Sense   of   depth   -   ความ รูส้กึ ของ ความ ลกึ  
 
▢ Use   warm   and   cool   colours.  Warm   colours   come   forward,   cool   colours   go   backward.  
การ ใช ้งาน ที� อบอุน่ และ ส ีเย็น    โทน ส ีอบอุน่ มา ขา้ง หนา้ ,   ส ีเย็น ยอ้น กลบั  

▢ Use   high   and   low   intensity   colours.  Intense   colours   come   forward,   dull   colours   go   into   the  
distance.  
ใช ้สงู และ ตํ�า ส ีเขม้    ส ีที� รนุแรง มา ขา้ง หนา้ สหี มอง คลํ�า ไป ใน ระยะ ทาง  

▢ Use   high   and   low   contrast.  Dramatic   lights   and   darks   are   near   but   muddy   colours   are   far  
away.  
การ ใช ้งาน สงู และ ความ คม ชดั ตํ�า    ไฟ อยา่ง มาก และ ผา้ ส ีเขม้ อยู ่ใกล ้  แต ่ส ีโคลน อยู ่หา่ง ไกล  

▢ Use   high   and   low   detail.  Near   things   are   sharp,   but   blurry   things   are   in   the   distance.  
การ ใช ้งาน สงู และ ราย ละเอยีด ตํ�า    สิ�ง ที� อยู ่ใกล ้ม ีความ คม ชดั   แต ่สิ�ง ที� พรา่ มวั อยู ่ใน ระยะ ไกล  

   
 
Composition   -   สว่น ประกอบ  
 
▢ Start   painting   your   background.  It   lacks   substance   in   comparison   to   the   rest   of   your  

painting.  
เร ิ�ม วาด ภาพ พื�น หลงั ของ คณุ    มนั ขาด สาร ใน การ เปรยีบ เทยีบ กบั สว่น ที� เหลอื ของ การ วาด ภาพ ของ คณุ  

▢ Make   sure   your   painting   is   non-central.  You   may   have   to   cut   off   one   or   more   edges   to  
make   this   work.  
ตรวจ สอบ ให ้แนใ่จ ภาพ วาด ของ คณุ ไม ่เป็นก ลาง    คณุ อาจ จะ ตอ้ง ตดั ขอบ หนึ�ง หรอื มากกวา่ เพื�อ ให ้งาน นี�  

▢ Make   sure   your   painting   is   balanced.  One   or   more   areas   appear   to   be   empty.  
ตรวจ สอบ ให ้แนใ่จ ภาพ วาด ของ คณุ จะ ม ีความ สมดลุ    หนึ�ง หรอื มากกวา่ หนึ�ง พื�นที� ที� ด ูเหมอืน จะ เป็น ที� วา่ง เปลา่  

▢ Make   sure   your   colour   scheme   is   clear.  Restrict   your   colour   scheme   so   that   your  
composition   works.  
ตรวจ สอบ ให ้แนใ่จ โทน ส ีของ คณุ เป็น ที� ชดัเจน    จํากดั   โทน ส ีของ คณุ เพื�อ ใหก้าร ทํางาน ของ องค ์ประกอบ ของ 
คณุ  

▢ You   seem   to   be   behind.  Please   consider   working   on   your   project   at   lunch   or   before   or   after  
school.   Or,   try   to   pick   up   your   pace   or   use   your   time   more   effectively   during   class.   If   you   have  
enough   done,   you   can   ask   if   you   can   take   it   home   to   work   on   it.   Remember   that   if   too   much   of  
your   work   is   done   outside   school   I   cannot   accept   it.   
คณุ ด ูเหมอืน จะ อยู ่เบื�อง หลงั    โปรด พจิารณา การ ทํางาน ใน โครงการ ของ คณุ ที� รับ ประทาน อาหาร กลาง วนั หรอื 
กอ่น หรอื หลงั เลกิ เรยีน   หรอื พยายาม ที� จะ เลอืก ใน การ กา้ว ของ คณุ หรอื ใช ้เวลา ของ คณุ ม ีประสทิธภิาพ มาก ขึ�น ใน 
ชั �น เรยีน   ถา้ คณุ ได ้ทํา พอ คณุ สามารถ ถาม วา่ คณุ สามารถ พา มนั กลบั บา้น ไป ทํางาน กบั มนั   จํา ไว ้วา่ ถา้ มาก เกนิ ไป 
ของ การ ทํางาน ของ คณุ จะ ทํา โรงเรยีน นอก ฉัน ไม ่สามารถ ยอมรับ ได ้ 


