
Painting   for   Depth:   Peer   feedback      ___/10   
จติรกรรม สําหรับ ความ ลกึ ： ขอ้ เสนอ แนะ ของ เพยีร ์ 

 
Person   giving   feedback   คน ให ้ขอ้ เสนอ แนะ :  
Name   of   artist   ชื�อ ศลิปิน :  
 
 
Please   give   at   least   one   piece   of   advice   from   each   category.   
โปรด ให ้อยา่ง นอ้ยห นึ�ง ชิ�น สว่น ของ คํา แนะนํา จาก แตล่ะ หมวด หมู ่ 
 

Quality   of   observation   คณุภาพ ของ การ สงัเกต  
 
Consider    พจิารณา :  

How   and   where   can   their   level   of   detail   improve?   และ วธิ ีการ ที� ระดบั ของ ราย ละเอยีด สามารถ ปรับปรงุ ?  
How   and   where   can   their   proportion   improve?   
และ วธิ ีการ ที� สามารถ สดัสว่น   ( รปู ทรง และ ขนาด )   ปรับปรงุ ?  
How   and   where   can   their   overall   observation   improve?   
และ วธิ ีการ ที� สงัเกต โดย รวม ของ พวก เขา สามารถ ปรับปรงุ ?  

 
 

Quality   of   painting   คณุภาพ ของ ภาพ วาด  
 
Consider   พจิารณา :  

How   and   where   can   they   mix   their   paint   more   carefully   or   complexly?  
และ วธิ ีการ ที� พวก เขา สามารถ ผสม ส ีของ พวก เขา อยา่ง ระมดัระวงั มาก ขึ�น หรอื   complexly?  
How   and   where   can   they   apply   their   paint   more   thoughtfully?  
และ วธิ ีการ ที� พวก เขา สามารถ ใช ้ส ีของ พวก เขา มาก ขึ�น ความ คดิ ?  
How   and   where   can   their   brushstrokes   be   more   interesting   or   expressive?  
และ วธิ ีการ ที� พูก่นั ของ พวก เขา สามารถ ที� น่า สนใจ มาก ขึ�น หรอื แสดงออก ?  
How   and   where   can   they   create   more   effective   textures?  
และ วธิ ีการ ที� พวก เขา สามารถ สรา้ง พื�น ผวิ ที� ม ีประสทิธภิาพ มาก ขึ�น ?  

 
 

Sense   of   depth   ความ รูส้กึ ของ ความ ลกึ  
 
Consider   พจิารณา :  

How   and   where   can   they   use   warm   and   cool   colours   to   create   a   better   sense   of   depth?  
และ วธิ ีการ ที� พวก เขา สามารถ ใช ้อบอุน่ และ เย็น ส ีเพื�อ สรา้ง ความ รูส้กึ ที� ด ีของ ความ ลกึ ?  

  How   and   where   can   they   use   high   and   low   intensity   colours   to   create   a   better   sense   of   depth?  
และ วธิ ีการ ที� พวก เขา สามารถ ใช ้สงู และ ตํ�า ส ีเขม้ เพื�อ สรา้ง ความ รูส้กึ ที� ด ีของ ความ ลกึ ?  

  How   and   where   can   they   use   high   and   low   contrast   to   create   a   better   sense   of   depth?  
และ วธิ ีการ ที� พวก เขา สามารถ ใช ้ความ คม ชดั สงู และ ตํ�า ใน การ สรา้ง ความ รูส้กึ ที� ด ีของ ความ ลกึ ?  

  How   and   where   can   they   use   high   and   low   detail   to   create   a   better   sense   of   depth?  
และ วธิ ีการ ที� พวก เขา สามารถ ใช ้ราย ละเอยีด สงู และ ตํ�า ใน การ สรา้ง ความ รูส้กึ ที� ด ีของ ความ ลกึ ?    



 

Composition   สว่น ประกอบ  
 
Consider   พจิารณา :  

How   and   where   can   they   add   more   to   make   the   artwork   feel   more   complete?  
และ วธิ ีการ ที� พวก เขา สามารถ เพิ�ม มาก ขึ�น เพื�อ ให ้ความ รูส้กึ งาน ศลิปะ ที� สมบรูณ ์มาก ขึ�น ?  
What   and   where   do   they   have   to   do   things   to   ensure   will   finish   on   time?  
อะไร และ ที� พวก เขา จะ ตอ้ง ทํา สิ�ง เพื�อ ให ้แน่ใจ วา่ จะ เสร็จ สิ�น ใน เวลา ?  
What   and   where   do   they   have   to   do   things   to   ensure   that   their   composition   is   non-central?  
อะไร และ ที� พวก เขา จะ ตอ้ง ทํา สิ�ง เพื�อ ให ้แน่ใจ วา่ องค ์ประกอบ ของ พวก เขา ไม ่เป็นก ลาง ?  
What   and   where   do   they   have   to   do   things   to   ensure   that   their   composition   is   well-balanced?  
สิ�ง ที� และ สถาน ที� ที� พวก เขา จะ ตอ้ง ทํา สิ�ง เพื�อ ให ้แน่ใจ วา่ องค ์ประกอบ ของ พวก เขา เป็น อยา่ง ด ีม ีความ สมดลุ ?  
How   and   where   should   they   change   their   colours   to   match   their   colour   scheme?  
และ วธิ ีการ ที� พวก เขา ควร จะ เปลี�ยน ส ีของ พวก เขา เพื�อ ให ้ตรง กบั โทน ส ีของ พวก เขา ?  

  
You   may   answer    ANY   SIX   QUESTIONS    in   this   assignment.   คณุ อาจ จะ ตอบ คําถาม ใด   ๆ    หก ใน งาน นี�  
 
Be   specific:   say    WHERE    it   is,   and    WHAT   they   should   DO .   จะ เฉพาะ เจาะจง :   พดู ที� มนั เป็น และ สิ�ง ที� ควร ทํา  
 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  


