ทฤษฏีพหุปัญญาและการจัดประเภทของบลูม
กรณีศึกษา กีฬาโอลิมปิ กส์ พัฒนาโดยมิเกล เกวเลรา (เซนท์ โจเซฟ บูลี 2004
พหุปํญญาเจ็ดอย่าง
ของโฮวาร์ ด การ์ ด
เนอร์
คําศัพท์ /ทักษะทาง
ภาษา

ระดับการคิด 6 ระดับของบลูม
ความจํา

ความเข้ าใจ

การนําไปใช้

การวิเคราะห์

การสั งเคราะห์

การประเมิน

เขียนรายชื่อกีฬาที่แข่งขันในกีฬา
โอลิมปิ กที่ลอนดอน

สร้างแผนผังรู ปภาพเรื่ องราวตานาน
ของเฮราคลีส

บรรยายภาพข่าวโอลิมปิ กที่ตดั
มาจากหนังสื อพิมพ์

เปรี ยบเทียบโอลิมปิ กที่ปักกิ่งกับ
ลอนดอน

อธิ บายหน้าที่ของคุณถ้าคุณได้
ทางานอยูใ่ นกีฬาโอลิมปิ ก

เขียนโครงร่ างสาหรับโปสเตอร์ เพื่อ
รณรงค์ให้นกั กีฬาเห็ นความสาคุญ
ของการมีโภชนาการที่ดี

เขียนลาดับเหตุการณ์ของกีฬา
โอลิมปิ กนับตั้งแต่ปี 1986 จนถึง
ปั จจุบนั

ดูเทปการแข่งขันกีฬา ทายว่าใครจะ
เป็ นผูช้ นะและใครจะแพ้ก่อนการ
แข่งขันจะเริ่ ม เปรี ยบเทียบผลการ
แข่งขันกับการทายของตัวเองแล้ว
บันทึกลงในสมุด

แบ่งประเภทกีฬาออกเป็ นประ
เทภบุคคลและประเภททีม

สารวจความเห็ นของนักเรี ยนเพื่อหา
ว่ากีฬาประเภทใดเป็ นที่นิยมมากที่สุด
ในโรงเรี ยน แสดงออกมาในรู ปกราฟ

จิ นตนาการว่าคุณเป็ นนักกีฬา
โอลิมปิ ก เขียนบันทึกสถิติโลก
และสถิติโอลิมปิ กของการ
แข่งขันของคุณและ 5 ผูแ้ ข่งขัน
ที่ทาผลงานได้ดีที่สุดในกีฬา
ของคุณ

ลาดับกีฬาสิ บชนิ ดที่นิยมมากที่สุด
ในกีฬาโอลิมปิ กเพื่อใช้เป็ นข้อมูล
อ้างอิง

สร้างแบบจาลองคบเพลิงตั้งแต่
โอลิมปิ ก 1986 ถึง 2012 ใช้
กระดาษเซลโลเฟนทาส่วนที่เป็ น
เปลวไฟ จัดแสดงในชั้นเรี ยน

วางรู ปภาพการแข่งขันกีฬาที่ตดั มาจาก
หน้าหนังสื อพิมพ์สร้างเป็ นภาพตัดปะ
"กีฬาโอลิมปิ กสมัยใหม่" ตกแต่งภาพ
ตามใจชอบ

วางมือลงบนกระดาษและลาก
รู ปตามมือ เขียนชื่อกีฬาที่ชอบ
ข้างๆหรื อในแต่ละนิ้ ส จากนั้น
วาดรู ปกีฬานั้นๆลงบนมือส่วน
ที่เหลือ

เปรี ยบเทียบตัวมาสคอตของจี นเมื่อปี
2008 กับลอนดอน 2012 แล้ว
สร้างตัวมาสคอตของคุณเองโดยใช้
ดินปั้ น อธิ บายการออกแบบของคุณ

ออกแบบสมุดภาพกีฬาโบราณ
วาดกีฬาแต่ละชนิ ดพร้อม
คาอธิ บายสั้นๆในแต่ละหน้า
อาจเพิ่มกีฬาที่คุณชอบลงไปด้วย

เลือกกีฬาที่ชอบที่สุด 5 ชนิ ดจาก
การแข่งขันก๊ฬาโอลิมปิ กและวาด
ภาพโปสเตอร์ เพื่ออธิบายความคิด
ของคุณ

แนะนาตัวเองในฐานะนักกีฬา
โอลิมปิ ก บอกเกี่ยวกับกีฬาของคุณ
รวมถึงรางวัลที่เคยได้รับ

แสดงช่วงที่คุณชอบที่สุดในการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก

เลือกกีฬาโอลิมปิ กที่ชอบ 5
ชนิ ดและเปรี ยบเทียบการใช้งาน
กล้ามเนื้ อที่เป็ นหลักของแต่ละ
ชนิ ด

แสดงวิธีต่างๆที่คุณจะสามารถสร้าง
แบบจาลองของตัวมาสคอตในกีฬา
ลอนดอน 2012

เล่นละครใช้แสดงท่าทางกีฬา
10 ชนิ ดให้เพื่อนในห้องทาย

เลือกกีฬามา 5 ชนิ ดและเรี ยงลาดับ
ตามความยากง่าย อธิ บายคาตอบ
ของคุณและแสดงทักษะของกีฬาที่
ยากที่สุด

ฉันชอบการอ่าน,
เขียน, พูด
ตรรกะ/ทักษะทาง
คณิ ตศาสตร์

ฉันชอบงานที่
เกี่ยวกับการคานวน
และวิทยาศาสตร์
พื้นที่/มิติสมั พันธ์

ฉันชอบวาดภาพ
ระบายสี

ทักษะการควบคุม
ร่ างกาย
ฉันชอบทางานที่ทา
ด้วยมือ

ความสามารถทาง
ดนตรี

ฟั งเพลงพิธีเปิ ดของโอลิมปิ กปี
2008

เขียนชื่อและวาดรู ปเครื่ องดนตรี สาม
ชนิ ดที่ใช้ในเพลงประกอบการแข่งขัน
รวมถึงชื่อเพลงนั้นๆ

ฟั งเพลงกรี กและออกแบบ
ท่าทางการเคลื่อนไหวในแต่ละ
เพลง

ทาสปอร์ ตโฆษณาลอนดอนโอลิมปิ ก
โดยการเขียนและแต่งทานองเพลง
สั้นๆ

เขียนโน้ตสาหรับเครื่ องเคาะ
จังหวะเพื่อเล่นกับเพลงพิธีเปิ ด
เป็ นเวลา 1 นาที

เขียนวิจารณ์ถึงเพลงพิธีเปิ ดการ
แข่งขันกีฬาปี 2012 แสดง
ความเห็ นในส่วนของสี , การ
แสดง, ดนตรี และวัฒนธรรมที่
แสดงออก

จับคู่กบั เพื่อน วิจยั นักกีฬาที่ทา
ผลงานได้ดีในกีฬาชนิ ดเดียวกัน

จับคู่อภิปรายเกี่ยวกับความ
เปลี่ยนแปลงของกีฬาในกีฬาโอลิมปิ ก
แบบเดิมและสมัยใหม่ เขียนความเห็ น
ลงในกระดาษ

จับคู่กบั เพื่อนสัมภาษณ์กีฬา
โรงเรี ยนที่ได้รับเหรี ยญหรื อ
ถ้วยรางวัลจากการแข่งขันกีฬา

จับคู่กบั เพื่อนแยกประเภทกีฬาและ
เขียนรายชื่อกีฬาแต่ละชนิ ดลงในแต่
ละหัวข้อ

จับคู่ ออกแบบและสร้าง
หมู่บา้ นนักกีฬา ดูให้แน่ใจว่ามี
สิ่ งก่อสร้างจาเป็ นทั้งหมด
สาหรับนักกีฬา

จับกลุ่มสี่ คนดูบนั ทึกการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิ กและให้คะแนนสิ่ งที่
เห็ น เช่น การแข่งขัน, ผูบ้ รรยาย,
มุมกล้อง ฯลฯ

วาดรู ปคุณเล่นกีฬาที่ชอบ

กีฬาที่คุรชอบที่สุดคืออะไร? เขียนถึง
กีฬาชนิ ดนั้นๆและอธิ บายว่าทาไมถึง
ชอบ

อธิ บายความรู ้สึกเมื่อนักกีฬาที่
ชื่นชอบชนะการแข่งขัน

สารวจหลังเลิกเรี ยนหรื อวันหยุด ว่า
กีฬาอะไรที่คุณสามารถเข้าร่ วมได้
เขียนชื่อกีฬา, ทีม, ราคา, ชุดกีฬา,
สถานที่, ผูฝ้ ึ กสอนและข้อมูลที่
น่าสนใจอื่นๆ

สร้างเกมหาคาศัพท์กีฬาหรื อ
อุปกรณ์กีฬาด้วยตัวเอง

ประเมินผลงานของนักกีฬา
ออสเตรเลียในโอลิมปิ ก 2012

ฉันชอบเล่น / ฟั ง
ดนตรี
มนุษยสัมพันธ์

ชอบทางานกับผูอ้ ื่น

ความเข้าใจตัวเอง

ชอบทางานคนเดียว

