Momiji O’Malley, Spring 2022

Alasdair Brown, Spring 2022
Milo van Kessel Power, Spring 2022

Liah Boddie, Spring 2022

Etta Jantzen, Spring 2022

Ellen Oh, Spring 2022

Will Lacey, Spring 2022

Painting
Declan Bourke, Spring 2022

________

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

Zane Collins, Spring 2022

Estel Iscan-Insense, Spring 2022

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 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.

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
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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.

ิ 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

Ruby Jangaard, Spring 2021

Ella Kim, Spring 2021

Charlotte Evans, Spring 2021

Maisie Hermogeno, Spring 2021

Chase Bureau, Spring 2021

Kate James, Spring 2021
Katherine Kim, Spring 2021

Hannah Snyder, Spring 2021

Haya Alkadeeki, Fall 2021

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.
Paint here

Reference image

1. A very thin layer of lights ﬁrst

2. Let it dry, then add light greys

3. Let that day, then add dark greys

4. Then add the darkest greys

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.

Paint here

1. A very thin layer of lights ﬁrst

3. Let that day, then add dark greys

Reference image

2. Let it dry, then add light greys

4. Then add the darkest greys

Skill builder Painting from Reference Photos I

Skill builder Painting from Reference Photos II

Skill builder Painting from Reference Photos III

Skill builder Painting from Reference Photos IV

DJ Johnson, Fall 2020
Rurina Ashiko, Fall 2020

Oyku Gezen, Fall 2020

Daniel Lee, Fall 2020

Jiwon Jang, Fall 2020
Marcella Hartling, Fall 2020

Owen Nicholson, Fall 2020

Puddles Wright, Fall 2020
Theo MacDonald, Fall 2020

Simone Baker-Palmer, Fall 2020

Puddles Wright, Fall 2020

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

Painting technique
Colour mixing, brushstrokes, texture

Composition
Non-central, balanced colour scheme

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

Imogen Ash, Spring 2020

Paris Stewart, Spring 2020

Claire Cullinan, Spring 2020

Tovia Wolfe, Spring 2020

Kiana Shakiba, Spring 2020

Sophie Kent-Purcell, Spring 2020

Alison Brennan, Spring 2020

Yara Abou Nahya, Fall 2020

Ilakkiya Senthil Kumar, Spring 2020

ื : ___________________
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 ้

Painting for Depth: Peer feedback

___/10

จิตรกรรมสําหรับความลึก：ข ้อเสนอแนะของเพียร์
Person giving feedback คนให้ข้อเสนอแนะ:
ื ศล
ิ ปิ น:
Name of artist ชอ
Please give at least one piece of advice from each category.
ิ สว่ นของคําแนะนํ าจากแต่ละหมวดหมู่
โปรดใหอย่
้ างน ้อยหนึงชน

Quality of observation คุณภาพของการสงั เกต

พิจารณา

Consider
:
How and where can their level of detail improve? และวิธการ
ี ทีระดับของรายละเอียดสามารถปรับปรุง?
How and where can their proportion improve?
ั สว่ น (รูปทรงและขนาด) ปรับปรุง?
และวิธการ
ี ทีสามารถสด
How and where can their overall observation improve?
และวิธการ
ี ทีสงั เกตโดยรวมของพวกเขาสามารถปรับปรุง?

Quality of painting คุณภาพของภาพวาด

พิจารณา

Consider
:
How and where can they mix their paint more carefully or complexly?
ี
และวิธการ
ี ทีพวกเขาสามารถผสมสของ
พวกเขาอย่างระมัดระวังมากขึนหรือ complexly?
How and where can they apply their paint more thoughtfully?
ี
และวิธการ
ี ทีพวกเขาสามารถใชส้ ของ
พวกเขามากขึนความคิด?
How and where can their brushstrokes be more interesting or expressive?
และวิธการ
ี ทีพูก
่ น
ั ของพวกเขาสามารถทีน่าสนใจมากขึนหรือแสดงออก?
How and where can they create more eﬀective textures?
ิ ธิภาพมากขึน?
และวิธการ
ี ทีพวกเขาสามารถสร ้างพืนผิวทีมีประสท

ึ ของความลึก
Sense of depth ความรู ้สก

พิจารณา

Consider
:
How and where can they use warm and cool colours to create a better 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 better sense of depth?
ี ้มเพือสร ้างความรู ้สก
ึ ทีดีของความลึก?
และวิธการ
ี ทีพวกเขาสามารถใชสู้ งและตําสเข
How and where can they use high and low contrast to create a better sense of depth?
้
ั สูงและตําในการสร ้างความรู ้สก
ึ ทีดีของความลึก?
และวิธการ
ี ทีพวกเขาสามารถใชความ
คมชด
How and where can they use high and low detail to create a better sense of depth?
้ ละเอียดสูงและตําในการสร ้างความรู ้สก
ึ ทีดีของความลึก?
และวิธการ
ี ทีพวกเขาสามารถใชราย

Composition สว่ นประกอบ

พิจารณา

Consider
:
How and where can they add more to make the artwork feel more complete?
ึ งานศล
ิ ปะทีสมบูรณ์มากขึน?
และวิธการ
ี ทีพวกเขาสามารถเพิมมากขึนเพือใหความ
้
รู ้สก
What and where do they have to do things to ensure will ﬁnish on time?
ิ ในเวลา?
อะไรและทีพวกเขาจะต ้องทําสงิ เพือใหแน่
้ ใจว่าจะเสร็จสน
What and where do they have to do things to ensure that their composition is non-central?
อะไรและทีพวกเขาจะต ้องทําสงิ เพือใหแน่
้ ใจว่าองค์ประกอบของพวกเขาไม่เป็ นกลาง?
What and where do they have to do things to ensure that their composition is well-balanced?
สงิ ทีและสถานทีทีพวกเขาจะต ้องทําสงิ เพือใหแน่
้ ใจว่าองค์ประกอบของพวกเขาเป็ นอย่างดีมีความสมดุล?
How and where should they change their colours to match their colour scheme?
ี
ี
และวิธการ
ี ทีพวกเขาควรจะเปลียนสของ
พวกเขาเพือใหตรง
้ กับโทนสของ
พวกเขา?
You may answer ANY SIX QUESTIONS in this assignment. คุณอาจจะตอบคําถามใด ๆ หกในงานนี
Be speciﬁc: say WHERE it is, and WHAT they should DO. จะเฉพาะเจาะจง: พูดทีมันเป็ นและสงิ ทีควรทํา
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Gabriel Espinoza, Fall 2021

Lucas Abbass, Fall 2021

Jaeyeon Ahn, Fall 2021

Tanya Naguit, Fall 2021

Lily Hawkins, Fall 2021

Elgin Wilson, Fall 2021

Kylee Wright, Fall 2021
Oula Martin, Fall 2021

Libby Williams, Fall 2021

Pedro Carvalho, Fall 2021

Katherine Boyle, Fall 2021

