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Criteria for your finished Painting:
Quality of observation
Shapes, contours, sizes, naturalism

Painting technique
Colour mixing, brushstrokes, texture

Composition
Non-central, balanced colour scheme

Painting
 
________ Mixed colours on the colour wheel

________ Practiced abstraction on colour & emotion 

________ Practiced layering on the apple & orange

________ Painted photos to improve realism

_____/10 Idea development 

_____/10 Peer feedback 
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Painting basics - Colour wheel Name:

Mix your colours carefully — you should have an even flow between colours
Use saturated colours — you should not be able to see the gray lines and writing underneath
Do not add outlines — outlines break down colour flow and flatten things
Apply your colours smoothly and carefully
Put desaturated colours in the inside circle — use its complement (opposite) to grey it out



Painting criteria and building your skills step-by-step
เกณฑการวาดภาพและการสรางทักษะของคุณทีละขั้นตอน

Quality of observation: Careful detail, proportion, and shading with the goal of realism
คุณภาพของการสังเกต: รายละเอียดอยางระมัดระวังสัดสวนและการแรเงาดวยเปาหมายของความสมจริง

Quality of painting technique: Excellent colour mixing, blending, brushwork, and texture
คุณภาพของเทคนิคการวาดภาพ: การผสมสีที่ยอดเยี่ยมผสมแปรงและพื้นผิว

Composition: Creating a full, well-balanced, non-central composition with a clear colour scheme
องคประกอบ: การสรางองคประกอบที่เต็มไปดวยความสมดุลที่ไมเปนกลางพรอมรูปแบบสีที่ชัดเจน

Step 1. Learn how to mix colours and greys
ขั้นตอนที่ 1 เรียนรูวิธีผสมสีและสีเทา

Step 2. Optionally, practice painting lights and darks
ขั้นตอนที่ 2 เปนทางเลือกฝกไฟวาดภาพและความมืด

Step 3. Learn how to abstractly express emotion
ขั้นตอนที่ 3 เรียนรูวิธีการแสดงอารมณที่เปนนามธรรม

Step 4. Practice painting in layers from dark to light
ขั้นตอนที่ 4. ฝกวาดภาพวาดในเลเยอรจากความมืดถึงแสง

Step 5. Practice painting from photos
ขั้นตอนที่ 5. ฝกวาดภาพจากภาพถาย

Step 6. Develop an idea for your painting
ขั้นตอนที่ 6. พัฒนาความคิดสําหรับการวาดภาพของคุณ



Watercolour mark-making I Name:

Wet-on-dry

Add paint to your brush, and add it to 
dry paper, like normal.

Mix different colours while you work. 

Pointillism 
(dots and dashes)

Add paint to dry paper using dabs and 
short brushstrokes. 

Mix different colours while you work. 

Lines

Add paint to dry paper using thick/thin 
and short/long lines.

Mix different colours while you work. 



Watercolour mark-making II Name:

Dry brush

Use scrap paper or paper towel to get 
the extra paint off of your brush, then 
make scratchy lines on dry paper

Mix different colours while you work. 

Flooding (for smoothness)

Paint the box carefully and quickly with a 
layer of clean water. Then add paint and 
lightly smooth it out. 

Wet-on-wet

Put down an area of wet paint, and then 
add areas of different colours before it 
dries.



Painting basics - Colour schemes Name:
Please paint the correct colours in the white circles. Use your colour wheel as a guide.

Analogous colours create a feeling of beauty and harmony. They are close on the colour wheel.

Complementary colours create a feeling of conflict and energy. They are opposites on the colour wheel.

Other possibilities include a triangular, square, or rectangular colour scheme. They communicate balance.
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Art   Vocabulary    -   ศลิปะ คํา ศพัท ์ 
 
Analogous   colours groups   of   colours   that   are   next   to   each   other   on   the   colour   wheel  
ส ีคลา้ย กลุม่ ของ ส ีที� อยู ่ถดั จาก แตล่ะ อื�น   ๆ    ใน วง ลอ้ ส ี 

Background the   part   of   an   artwork   that   is   far   away  
พื�น หลงั เป็น สว่น หนึ�ง ของ งาน ศลิปะ ที� อยู ่หา่ง ไกล  

Blending mixing   from   light   to   dark  
การ ผสม ผสม จาก ออ่น ไป หา เขม้  

Blurring   details making   small   things   have   less   detail   so   they   seem   far   away  
ทําให ้เปรอะ เปื�อน ราย ละเอยีด การ ทํา สิ�ง เล็ก   ๆ    ที� ม ีราย ละเอยีด นอ้ย กวา่ เพื�อ ให ้พวก เขา ด ูเหมอืน จะ หา่ง ไกล ออก ไป  

Brainstorming coming   up   with   a   large   number   of   ideas  
การ ระดม สมอง ขึ�น มา ที� ม ีจํานวน มาก ของ ความ คดิ  

Brushstroke the   mark   made   by   the   bristles   of   a   brush   in   painting  
เครื�องหมาย ที� ทํา โดย ขน แปรง แปรง ใน การ วาด ภาพ  

Central   composition an   arrangement   where   the   most   important   thing   is   in   the   middle  
องค ์ประกอบ กลาง การ จัด เรยีง ที� สิ�ง ที� สําคญั ที�สดุ อยู ่ตรง กลาง  

Colour   composition the   arrangement   of   colours   in   an   artwork  
องค ์ประกอบ ของ ส ี การ จัด เรยีง ของ ส ีใน งาน ศลิปะ  

Colour   scheme the   choice   of   colours   in   an   artwork  
โทน ส ี ทาง เลอืก ของ ส ีใน งาน ศลิปะ  

Colour   mixing adding   two   or   more   colours   together  
การ ผสม ส ี เพิ�ม สอง คน หรอื มากกวา่ ส ีดว้ย กนั  

Colour   wheel a   circle   of   coloured   sections   that   shows   the   relationships   between   colours  
วง ลอ้ ส ี วงกลม สว่น ส ีที� แสดง ให ้เห็น ความ สมัพันธ ์ระหวา่ง ส ี 

Complementary   colours colours   that   are   opposites   on   the   colour   wheel  
ส ีเสรมิ ส ีที� ตรง ขา้ม กนั ใน วง ลอ้ ส ี 

Composition the   arrangement   of   things   in   an   artwork  
สว่น ประกอบ การ จัด เรยีง ของ สิ�ง ที� อยู ่ใน งาน ศลิปะ  

Contour   drawing drawing   the   edges   and   outlines  
การ วาด ภาพ   Contour การ วาด ภาพ ขอบ และ โครง รา่ง  

Contrast the   difference   between   the   lights   and   darks  
ความ คม ชดั ความ แตก ตา่ง ระหวา่ง ไฟ และ ผา้ ส ีเขม้  

Cool   colours colours   that   are   calm   and   soothing,   such   as   blues   and   greens  
ส ีเย็น ส ีที� ม ีความ สงบ และ ผอ่น คลาย เชน่ บลสู ์และ ส ีเขยีว  

Creativity ideas   that   are   useful,   unique,   and   insightful  
ความ คดิ สรา้งสรรค ์ ความ คดิ ที� ม ีประโยชน ์ไม ่ซํ�า ใคร และ ลกึ ซึ�ง  

Cropping cutting   off   part   of   a   picture   
การ ปลกู พชื ตดั ออก เป็น สว่น หนึ�ง ของ ภาพ  

Cross-hatching drawing   using   close   parallel   lines   that   cross   each   other   at   an   angle  
ขา้ม ฟัก การ วาด ภาพ โดย ใช ้เสน้ คู ่ขนาน ใกล ้ที� ขา้ม แตล่ะ อื�น   ๆ    ที� มมุ  

Cyan a   greenish-blue   colour   that   is   one   of   the   colour   primaries  
ส ีฟ้า ส ีเขยีว ส ีฟ้า ที� เป็น หนึ�ง ใน พรรค ส ี 



Decreasing   contrast making   the   range   between   the   lights   and   darks   smaller   so   that   things   look  
muddier   and   far   away  

การ ลด ความ คม ชดั ทําให ้ชว่ง ระหวา่ง ไฟ และ ผา้ ส ีเขม้ ขนาด เล็ก ลง เพื�อ สิ�ง ที� ม ีลกัษณะ   muddier   และ อยู ่
หา่ง ไกล  

Depth the   sense   that   some   things   are   near   and   others   are   far   away  
ความ ลกึ ความ รูส้กึ วา่ บาง สิ�ง บาง อยา่ง ที� อยู ่ใกล ้และ คน อื�น   ๆ    ที� อยู ่หา่ง ไกล  

Detail small,   important   parts   of   a   drawing  
ราย ละเอยีด ขนาด เล็ก สว่น สําคญั ของ การ วาด ภาพ  

Dry   brush   painting creating   scratchy   brush   strokes   using   a   brush   that   is   mostly   dry  
ภาพ วาด แปรง แหง้ สรา้ง พูก่นั กระ ทอ่น กระ แทน่ โดย ใช ้แปรง ที� เป็น สว่น ใหญ ่แหง้  

Dull   colours colours   that   are   weak,   and   not   very   vivid  
สหี มอง คลํ�า ส ีที� ม ีความ ออ่นแอ และ ไม ่สดใส มาก  

Foreground the   part   of   an   artwork   that   is   biggest   and   closest  
เบื�อง หนา้ เป็น สว่น หนึ�ง ของ งาน ศลิปะ ที� เป็น ที� ใหญ ่ที�สดุ และ อยู ่ใกล ้นั�น  

Hatching drawing   using   close   parallel   lines  
การ ฟัก ไข ่ การ วาด ภาพ โดย ใช ้เสน้ คู ่ขนาน ใกล ้ 

Idea   development a   process   that   is   used   to   create   useful,   insightful,   and   unique   ideas  
การ พัฒนา ความ คดิ กระบวนการ ที� จะ ใช ้ใน การ สรา้ง ความ คดิ ที� ม ีประโยชน ์ที� ชาญ ฉลาด และ ไม ่ซํ�า กนั  

Increasing   contrast making   the   range   between   the   lights   and   darks   bigger   so   that   things   look  
more   intense   and   close   up  

เพิ�ม ความ คม ชดั ทําให ้ชว่ง ระหวา่ง ไฟ และ ผา้ ส ีเขม้ ขนาด ใหญ ่เพื�อ ให ้สิ�ง ที� ม ีลกัษณะ ที� รนุแรง มาก ขึ�น 
และ ปิด ขึ�น  

Insightful something   that   shows   deep   thinking  
ที� ชาญ ฉลาด สิ�ง ที� แสดง ให ้เห็น วา่ คดิ ลกึ  

Intense   colours colours   that   are   strong   and   very   vivid  
ส ีที� รนุแรง ส ีที� ม ีความ แข็ง แรง และ สดใส มาก  

Magenta a   reddish   purple   (hot   pink)   that   is   one   of   the   colour   primaries  
ส ีมว่ง แดง เขม้ ส ีแดง ส ีมว่ง   ( สชีมพ ู)   ที� เป็น หนึ�ง ใน พรรค ส ี 

Modelling making   things   3D   using   blending  
การ สรา้ง แบบ จําลอง ทํา สิ�ง   3   มติ ิโดย ใช ้การ ผสม  

Negative   space the   shape   of   the   space   between   the   things   you   would   normally   look   at   (the  
positive   space)  

พื�นที� เชงิ ลบ รปู รา่ง ของ ชอ่ง วา่ง ระหวา่ง สิ�ง ที� คณุ มกั จะ มอง ไป ที�   ( พื�นที� บวก )   ที�  

Non-central   composition an   arrangement   where   the   most   important   thing   is   NOT   in   the   middle  
องค ์ประกอบ ที� ไมใ่ช ่ภาค กลาง การ จัด เรยีง ที� สิ�ง ที� สําคญั ที�สดุ ไม ่ได ้อยู ่ตรง กลาง  

Positive   space the   contour   of   the   things   you   would   normally   look   at  
พื�นที� เชงิ บวก รปู รา่ง ของ สิ�ง ที� คณุ มกั จะ มอง ไป ที�  

Primary   colour a   colour   that   cannot   be   mixed   using   other   colours:   cyan,   yellow,   and  
magenta  

สหี ลกั ส ีที� ไม ่สามารถ จะ นํา มา ผสม โดย ใช ้ส ีอื�น   ๆ    :   ส ีฟ้า ,   ส ีเหลอืง ,   และ ส ีมว่ง แดง  

Reference   images photographs   used   to   look   at   so   you   can   make   a   better   artwork  
ภาพ อา้งองิ ภาพ ที� ใช ้ใน การ ด ูเพื�อ ให ้คณุ สามารถ สรา้ง งาน ศลิปะ ที� ด ีกวา่  

 



Watercolour painting basics - Apple Name:

Watercolour works best when you paint from light to dark. This is the opposite of drawing. 
This worksheet is to help you see the different shapes of light and dark in objects.

If this is your first time, simply use thin layers of the same colour. 
Otherwise, try going from a warm colour, like light orange, to a cool colour, like dark purple. 

1. A very thin layer of lights first 2. Let it dry, then add light greys

3. Let that dry, then add dark greys 4. Then add the darkest greys

Reference imagePaint here



Watercolour painting basics - Orange Name:

Watercolour works best when you paint from light to dark. This is the opposite of drawing. 
This worksheet is to help you see the different shapes of light and dark in objects.

If this is your first time, simply use thin layers of the same colour. 
Otherwise, try going from a warm colour, like light orange, to a cool colour, like dark purple. 

1. A very thin layer of lights first 2. Let it dry, then add light greys

Reference imagePaint here

3. Let that dry, then add dark greys 4. Then add the darkest greys



Rotating turning   a   picture   to   a   new   angle  
หมนุ เปลี�ยน ภาพ ให ้มมุ มอง ใหม ่ 

Secondary   colour a   colour   that   is   created   by   mixing   two   primary   colours:   red,   green,   and   blue  
ส ีรอง ส ีที� ถกู สรา้ง ขึ�น โดย การ ผสม สอง สหี ลกั :   ส ีแดง ,   ส ีเขยีว และ ส ีฟ้า  

Shading drawing   with   white,   black,   and   greys  
การ แรเงา การ วาด ภาพ ดว้ย ส ีขาว ,   สดํีา ,   ส ีเทา และ  

Sharpening   details making   small   things   have   more   detail   so   they   seem   close   up  
ความ คม ชดั ของ ราย ละเอยีด การ ทํา สิ�ง เล็ก   ๆ    ที� ม ีราย ละเอยีด มาก ขึ�น เพื�อ ให ้พวก เขา ด ูเหมอืน จะ ใกล ้เคยีง ขึ�น  

Smoothness drawing   cleanly,   with   no   bumps  
เรยีบ เนยีน การ วาด ภาพ เรยีบรอ้ย โดย ไมม่ ีการ กระแทก  

Split   complementary   colour   scheme a   colour   scheme   using   one   base   colour,   and   two   colours   on   either   side   of   the  
complementary   

โทน ส ี  Split   สมบรูณ ์ โทน ส ีที� ใช ้ส ีฐาน หนึ�ง และ สอง ส ีใน ดา้น ของ การ ประกอบ อยา่ง ใด อยา่ง หนึ�ง  

Square   colour   scheme a   colour   scheme   in   which   colours   are   balanced   around   the   colour   wheel   in  
the   shape   of   a   square  

โทน ส ีส แคว ร ์ โทน ส ีที� ส ีม ีความ สมดลุ รอบ วง ลอ้ ส ีใน รปู ของ ตาราง ที�  

Stippling drawing   using   small   dots  
การ วาด ภาพ โดย ใช ้จดุ เล็ก   ๆ   

Texture drawing   that   looks   the   same   as   what   it   feels   like  
เนื�อ ผา้ การ วาด ภาพ ที� ม ีลกัษณะ เชน่ เดยีว กบั สิ�ง ที� มนั รูส้กึ เหมอืน  

Thumbnail   drawings small   drawings   that   are   used   to   develop   the   composition   of   an   artwork  
ภาพ วาด ขนาด ยอ่ ภาพ วาด ขนาด เล็ก ที� ใช ้ใน การ พัฒนา องค ์ประกอบ ของ งาน ศลิปะ  

Triad   colour   scheme a   colour   scheme   in   which   colours   are   balanced   around   the   colour   wheel   in  
the   shape   of   a   triangle  

โทน ส ีที� สาม โทน ส ีที� ส ีม ีความ สมดลุ รอบ วง ลอ้ ส ีใน รปู ของ รปู สามเหลี�ยม  

Unique something   that   is   rare,   or   one-of-a-kind  
เป็น เอกลกัษณ ์ บาง สิ�ง บาง อยา่ง ที� หา ยาก หรอื หนึ�ง ของ ชนดิ  

Warm   colours colours   that   are   suggestive   of   heat   or   passion:   yellows,   oranges,   and   reds  
โทน ส ีอบอุน่ ส ีที� ม ีการ ชี�นํา ของ ความ รอ้น หรอื ความ รัก :   ส ีเหลอืง สม้ และ ส ีแดง  

Web-mapping linking   together   ideas   into   a   web  
เว็บ การ ทํา แผนที� การ เชื�อม โยง ความ คดิ รว่ม กนั ใน เว็บ  

Wet-on-wet   painting adding   paint   to   an   already   wet   painting   surface  
เปียก บน เปียก ภาพ วาด การ เพิ�ม ส ีให ้กบั ภาพ พื�น ผวิ เปียก แลว้  

Zooming   in/zooming   out making   a   picture   seem   closer   (zoom   in)   or   further   away   (zoom   out)  
ซมู เขา้   /   ซมู ออก ทําให ้ภาพ ด ูเหมอืน ใกล ้ชดิ   ( ซมู เขา้ )   หรอื ไกล ออก ไป   ( ซมู ออก )  
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Skill builder  Painting from Reference Photos III
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Idea Development การพัฒนาความคิด Name ชื่อ:

1 Generate ideas สรางความคิด — maximum of 50% สูงสุด 50%

Number of words จํานวนคํา→ _____ ÷ 3 = _____%

Number of simple sketches จํานวนภาพวาดงาย→ _____ ⨉ 2% = _____%

Number of better sketches จํานวนที่ดีกวาสเก็ตช→ _____ ⨉ 4% = _____%

2 Select the best and join together ideas เลือกความคิดที่ดีที่สุดและรวมกับพวกเขาดวยกัน
Circle the best ideas วงกลมคิดที่ดีที่สุด

circled วงกลม =  ▢ 5%

Link into groups of ideas เชื่อมโยงพวกเขาเปนกลุมของความคิด
linked เชื่อมโยง =  ▢ 5%

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

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

5 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%



Number of words
จํานวนคํา

→ _____ ÷ 3 = _____%

Number of better sketches 
จํานวนสเก็ตชที่ดีกวา

→ _____ ⨉ 4% = _____%

Number of simple sketches 
จํานวนภาพวาดงาย

→ _____ ⨉ 2% = _____%

Adding up points for ideas เพิ่มขึ้นจุดสําหรับความคิด:

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



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

วาดเสนประหรือสีที่จะเชื่อมโยงความคิดที่ดีที่สุดของคุณเปน
กลุมที่สามารถทํางานรวมกันไดดี

☐ 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

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

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



Rough drawing
การวาดภาพขรุขระ→ถึง 25% =% _____

Examples of ROUGH drawings
ตัวอยางของภาพวาดหยาบ

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

Adding up points for THUMBNAIL drawings
เพิ่มขึ้นจุดสําหรับภาพวาด THUMBNAIL



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



Criteria for your finished Painting:
Quality of observation
Shapes, contours, sizes, naturalism

Painting technique
Colour mixing, brushstrokes, texture

Composition
Non-central, balanced colour scheme

Theo MacDonald, Fall 2020

Oyku Gezen, Fall 2020

Marcella Hartling, Fall 2020

Owen Nicholson, Fall 2020

Daniel Lee, Fall 2020

Simone Baker-Palmer, Fall 2020

Rurina Ashiko, Fall 2020

Jiwon Jang, Fall 2020

DJ Johnson, Fall 2020

Puddles Wright, Fall 2020
Puddles Wright, Fall 2020



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 ้ 
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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.  
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