ื : ___________________
Mid-project feedback – Painting
Name/ชอ
ข ้อเสนอแนะกลางโครงการ - จิตรกรรม
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.
้
โครงการนีจะไดรั้ บการประเมินโดยใชเกณฑ์
ทัวไปส ี ทีจะชว่ ยใหคุ้ ณทําดีทีสุดของคุณทีนีเป็ นข ้อเสนอแนะบางคนที
ิ สว่ นทีสําคัญทีสุดของ
มีข ้อเสนอแนะเกียวกับการปรับปรุงภาพวาดของคุณ เราไดเลื
้ อกเฉพาะสงิ ทีผมคิดว่าเป็ นชน
ํ
ั
คําแนะนํ าสาหรับคุณ ถ ้าคําแนะนํ าเหล่านีมีความชดเจนโปรดถามฉั นหรือเพือนเพือทีจะใหความ
้
ชว่ ยเหลือเพิมเติม

Quality of observation - คุณภาพของการสงั เกต

▢ Observe closely.

Keep looking at your photographs. Focus on the component lines, shapes,
and colours.
ั
ิ ใหมอง
สงเกต
อย่างใกล้ชด
้
ทีรูปถ่ายของคุณ มุง่ เน ้นไปทีองค์ประกอบเสน้ รูปทรงและส ี

▢ Look for missing details. Look for small things that you may have overlooked.
ดูรายละเอียดได้ทขาด
ี
หายไป มองหาสงิ เล็ก ๆ ทีคุณอาจมองข ้าม

▢ Measure carefully. Use a grid, rulers, or slips of paper to guide sizes and locations.
้
ว ัดอย่างรอบคอบ ใชตาราง
โมหะหรือบิลกระดาษขนาดคูม
่ อ
ื และสถานที

▢ Observe the shapes of your shadows.

Take a closer look at the shapes and sizes of the light
& dark areas.
ั
้
ี ้มพืนที
สงเกต
รูปร่างของเงาของคุณ ใชเวลา
มองใกลที
้ รูปทรงและขนาดของแสงและสเข

▢ Consider changes in texture. Try to capture the texture of the diﬀerent things you are
painting.
พิจารณาการเปลียนแปลงในเนือ พยายามทีจะจับภาพพืนผิวของสงิ ทีแตกต่างทีคุณกําลังวาดภาพ

Quality of painting technique - คุณภาพของเทคนิคการวาดภาพ

▢ Lighten your outlines. Outlines should disappear in the ﬁnal painting.
เบาเค้าร่างของคุณ เค ้าจะหายไปในภาพวาดสุดท ้าย

▢ Darken your darks. Doing so will increase the overall impact of your painting, and will help it
pop.
ี ม การทําเชน
่ นีจะเพิมผลกระทบโดยรวมของการวาดภาพของคุณและจะชว่ ยใหมั้ น
ความสุขของคุณผ้าสเข้
ปรากฏ

▢ Add tone to your lights. Leaving areas white tends to leave the impression that your artwork
is unﬁnished.
ี
ิ ปะของคุณทียังไม่
เพิมโทนไฟของคุณ ออกจากพืนทีสขาว
มีแนวโน ้มทีจะออกจากการแสดงผลทีเป็ นงานศล
เสร็จ
▢ Work on careful brushwork. Apply each brushstroke with care and thought.
ทํางานเกียวก ับพูก
่ ันระม ัดระว ัง สมัครแต่ละแปรงพูก
่ น
ั ด ้วยความระมัดระวังและความคิด

▢ Work on gradients. You can make your paint blend smoothly from one colour to another.

ี
ี นึงไปยังอีก
ทํางานเกียวก ับการไล่ระด ับส ี คุณสามารถทําใหการ
้ ผสมผสานสของ
คุณไดอย่
้ างราบรืนจากสห

▢ Mix your colours more carefully. Blend together three or more colours before painting with
it.
ี
ี อนทาสกั
ี บมัน
ผสมสของ
คุณอย่างระม ัดระว ังมากขึน ผสมผสานกันสามหรือมากกว่าสก่

▢ Create textures with brushstrokes. Use diﬀerent techniques to show the nature of diﬀerent
materials.
้
สร้างพืนผิวด้วยพูก
่ ัน ใชเทคนิ
คทีแตกต่างกันเพือแสดงลักษณะของวัสดุทีแตกต่าง

ึ ของความลึก
Sense of depth - ความรู ้สก

▢ Use warm and cool colours. Warm colours come forward, cool colours go backward.
้
ี น โทนสอบอุ
ี
ี นย ้อนกลับ
การใชงาน
ทีอบอุน
่ และสเย็
น
่ มาข ้างหน ้า, สเย็

▢ Use high and low intensity colours. Intense colours come forward, dull colours go into the
distance.
้ งและตําสเข้
ี ม สที
ี รุนแรงมาข ้างหน ้าสห
ี มองคลําไปในระยะทาง
ใชสู

▢ Use high and low contrast. Dramatic lights and darks are near but muddy colours are far
away.
้
ั ตํา ไฟอย่างมากและผ ้าสเข
ี ้มอยูใกล
ี
การใชงาน
สูงและความคมชด
่
้ แต่สโคลน
อยูห่
่ างไกล

▢ Use high and low detail. Near things are sharp, but blurry things are in the distance.
้
ั แต่สงิ ทีพร่ามัวอยูใน
การใชงาน
สูงและรายละเอียดตํา สงิ ทีอยูใกล
่
มี้ ความคมชด
่ ระยะไกล

Composition - สว่ นประกอบ

▢ Start painting your background. It lacks substance in comparison to the rest of your

painting.
เริมวาดภาพพืนหล ังของคุณ มันขาดสารในการเปรียบเทียบกับสว่ นทีเหลือของการวาดภาพของคุณ

▢ Make sure your painting is non-central. You may have to cut oﬀ one or more edges to

make this work.
ตรวจสอบให้แน่ใจภาพวาดของคุณไม่เป็นกลาง คุณอาจจะต ้องตัดขอบหนึงหรือมากกว่าเพือใหงาน
้ นี

▢ Make sure your painting is balanced. One or more areas appear to be empty.

ตรวจสอบให้แน่ใจภาพวาดของคุณจะมีความสมดุล หนึงหรือมากกว่าหนึงพืนทีทีดูเหมือนจะเป็ นทีว่างเปล่า

▢ Make sure your colour scheme is clear. Restrict your colour scheme so that your

composition works.
ั
ี
ี
ตรวจสอบให้แน่ใจโทนสของ
คุณเป็นทีชดเจน
จํากัด โทนสของ
คุณเพือให ้การทํางานขององค์ประกอบของ
คุณ

▢ 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.
คุณดูเหมือนจะอยูเบื
่ องหล ัง โปรดพิจารณาการทํางานในโครงการของคุณทีรับประทานอาหารกลางวันหรือ
้
ิ ธิภาพมากขึนใน
ก่อนหรือหลังเลิกเรียน หรือพยายามทีจะเลือกในการก ้าวของคุณหรือใชเวลา
ของคุณมีประสท
ั เรียน ถ ้าคุณไดทํ
ชน
้ าพอคุณสามารถถามว่าคุณสามารถพามันกลับบ ้านไปทํางานกับมัน จําไวว่้ าถ ้ามากเกินไป
ของการทํางานของคุณจะทําโรงเรียนนอกฉั นไม่สามารถยอมรับได ้

