ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ผลการคัดเลือกสื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์

อนุส นธิคำสั่ง สำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั้น พื้น ฐำน ที่ ๓๑๑/๒๕๖๐ ลงวัน ที่
๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรคัดเลือกสื่อเสริมกำรเรียนรู้วิชำภูมิศำสตร์
เพื่อทำหน้ำที่พิจำรณำคัดเลือกสื่อเสริมกำรเรียนรู้วิชำภูมิศำสตร์ และจัดทำบรรณนิทัศน์ สำหรับสถำนศึกษำ
และครูผู้สอนใช้เป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำเลือกใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำภูมิศำสตร์ให้มีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น นั้น บัดนี้ คณะกรรมกำรดังกล่ำวได้พิจำรณำคัดเลือกสื่อเสริมกำรเรียนรู้วิชำภูมิศำสตร์ เสร็จเรียบร้อย
แล้ว ปรำกฏผลดังต่อไปนี้
สื่อเสริมกำรเรียนรู้วิชำภูมิศำสตร์ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ
๑. ประเภทสื่อแนะน ำ หมายถึง สื่อการเรียนรู้ วิชาภูมิศาสตร์ที่แนะนาให้ ครูผู้สอนใช้ ประกอบ
การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจวิชาภูมิศาสตร์ในแต่ละระดับชั้นยิ่งขึ้น
๒. ประเภทสื่อเสริม หมายถึง สื่อการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ที่จะช่วยเสริมความรู้ให้แก่ผู้เรียน
เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจนขึ้น ครูผู้สอนอาจพิจารณาใช้ประกอบการเรียนการสอนตามความเหมาะสม

๑. สื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ป.๑ - ป.๖) ประเภทสื่อแนะนา
ชื่อหนังสือ
๑) คลื่นยักษ์สึนำมิ

ผู้แต่ง
สานักพิมพ์
สปิลสเบอรี่, หลุยส์ และสปิลสเบอรี่, ดรีม พับลิชชิ่ง
ริชาร์ด
แปลโดย ดวงตำ ปำวำ
วัฒนำพำนิช
๒) เครื่องมือและเทคนิคทำงภูมิศำสตร์ จุลพงษ์ อุดมพรพิบูล
โคลส, เอ็ดเวิร์ด
๓) ลม ฟ้ำ อำกำศ
แฮปปี้คิดส์
แปลโดย วารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ

๒. สื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ป.๑ - ป.๖) ประเภทสื่อเสริม
ชื่อหนังสือ
๑) พลเมืองเด็กรักษ์โลก
๒) รอบรู้เรื่องกระดำษ
๓) สัตว์ป่ำเมืองไทย

ผู้แต่ง
ดีโอรีโอ, รานา
แปลโดย ธูปทอง เอี่ยมวงศ์สกุล
คอนสเตน, เมเรดิท
แปลโดย กนกกาญจน์ เวชชวิศิษฎ์
ศศิวิมล สุนทรวิกรานต์

สานักพิมพ์
ดรีม พับลิชชิ่ง
แฮปปี้คิดส์
ห้องเรียน

๒

๓. สื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ - ป.๓)
ประเภทสื่อแนะนา
ชื่อหนังสือ
๑) ใครหนอ ใครกัน...? ทำบ้ำนฉันเลอะ
๒) ใครหนอ ใครกัน...? ทำบ้ำนฉันหำย
๓) ใครหนอ ใครกัน...? ทำบ้ำนฉันละลำย
๔) ควำมลับของโลกร้อน
๕) ลม สิ่งแวดล้อมรอบตัว
๖) ดำวน้อยสีน้ำเงิน

ผู้แต่ง
ศิริลักษ์ พุทธโคตร
และชื่นกมล อบอาย
ศิริลักษ์ พุทธโคตร
และชื่นกมล อบอาย
ศิริลักษ์ พุทธโคตร
และชื่นกมล อบอาย
ฉูเจียว
แปลโดย ประพฤทธิ์ รัตนวิฬาร์
ไพโรจน์ คงเกิด
เดซี่

สานักพิมพ์
สำนอักษร
สำนอักษร
สำนอักษร
สถำพรบุ๊คส์
สถำพรบุ๊คส์
แฮปปี้คิดส์

๔. สื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ - ป.๓) ประเภทสื่อเสริม
ชื่อหนังสือ
๑) GUESS WHERE IT IS! ทำยซิ..อยู่ไหนเอ่ย!
๒) เทพธิดำข้ำว
๓) บิ๊กจี
๔) ฤดูฝน ชุ่มฉ่ำเบิกบำน
๕) ฤดูร้อน อิ่มเอม สุขล้ำ
๖) ฤดูหนำว สำรำญ ลมเย็น
๗) บอนไซยอดประหยัด
๘) ใบยอนักคิดสร้ำงสรรค์
๙) หญ้ำมหัศจรรย์กับวันแสนสนุก
๑๐) แป้งร่ำทำสวน
๑๑) แป้งร่ำทำนำเกลือ
๑๒) อะไรอยู่ในน้ำ
๑๓) อะไรอยู่ในอำกำศ
๑๔) กุ๋งกิ๋งเที่ยวไทย
๑๕) กุ๋งกิ๋งเที่ยวลำว
๑๖) กุ๋งกิ๋งเที่ยวเวียดนำม
๑๗) กุ๋งกิ๋งเที่ยวพม่ำ
๑๘) กุ๋งกิ๋งเที่ยวสิงคโปร์
๑๙) กุ๋งกิ๋งเที่ยวมำเลเซีย
๒๐) กุ๋งกิ๋งเที่ยวกัมพูชำ
๒๑) กุ๋งกิ๋งเที่ยวอินโดนีเซีย

ผู้แต่ง
อรรถพล อนันตวรสกุล และคณะ
อรพิมพ์ จิระศรีปัญญา
เกื้อกมล นิยม
ศิริลักษ์ พุทธโคตร
ศิริลักษ์ พุทธโคตร
ศิริลักษ์ พุทธโคตร
จันทรา พีระขจร
จันทรา พีระขจร
จันทรา พีระขจร
พรอนงค์ นิยมค้า
พรอนงค์ นิยมค้า
มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
มนฤดี ทองกลอย
มนฤดี ทองกลอย
มนฤดี ทองกลอย
มนฤดี ทองกลอย
มนฤดี ทองกลอย
มนฤดี ทองกลอย
มนฤดี ทองกลอย
มนฤดี ทองกลอย

สานักพิมพ์
โกลบอล เอ็ด
สำนอักษร
สำนอักษร
สำนอักษร
สำนอักษร
สำนอักษร
แฮปปี้คิดส์
แฮปปี้คิดส์
แฮปปี้คิดส์
แฮปปี้คิดส์
แฮปปี้คิดส์
แฮปปี้คิดส์
แฮปปี้คิดส์
แฮปปี้คิดส์
แฮปปี้คิดส์
แฮปปี้คิดส์
แฮปปี้คิดส์
แฮปปี้คิดส์
แฮปปี้คิดส์
แฮปปี้คิดส์
แฮปปี้คิดส์

๓
ชื่อหนังสือ
๒๒) กุ๋งกิ๋งเที่ยวบรูไน
๒๓) กุ๋งกิ๋งเที่ยวฟิลิปปินส์
๒๔) หำยไวไวนะ
๒๕) มื้ออร่อยกับเพื่อนรัก
๒๖) สวัสดีปีใหม่
๒๗) เที่ยวทะเล
๒๘) เที่ยวบ้ำนเพื่อน
๒๙) 1 2 3...แอบอยู่ไหนนะ
๓๐) มำเล่นกันเถอะ
๓๑) โรงเรียนของฉัน
๓๒) ชุมชนของฉัน
๓๓) กรุงเทพมหำนคร เมืองหลวงของฉัน

ผู้แต่ง
มนฤดี ทองกลอย
มนฤดี ทองกลอย
ณิชาดา ทวีศิลป์
ณิชาดา ทวีศิลป์
ณิชาดา ทวีศิลป์
จันทรา พีระขจร
จันทรา พีระขจร
ณิชาดา ทวีศิลป์
ณิชาดา ทวีศิลป์
ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์
ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์
ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์

สานักพิมพ์
แฮปปี้คิดส์
แฮปปี้คิดส์
แฮปปี้คิดส์
แฮปปี้คิดส์
แฮปปี้คิดส์
แฮปปีค้ ิดส์
แฮปปี้คิดส์
แฮปปี้คิดส์
แฮปปี้คิดส์
เฮลโลคิดส์
เฮลโลคิดส์
เฮลโลคิดส์

๕. สื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ - ป.๖)
ประเภทสื่อแนะนา
ชื่อหนังสือ
๑) ภูมิศำสตร์ประเทศไทยเบื้องต้น

ผู้แต่ง
จุลพงษ์ อุดมพรพิบูล และคณะ

สานักพิมพ์
วัฒนำพำนิช

๖. สื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ - ป.๖) ประเภทสื่อเสริม
ชื่อหนังสือ
๑) ชีวิตในเมือง

ผู้แต่ง
สานักพิมพ์
แม็กอัลเลน, เคท
แฮปปี้คิดส์
แปลโดย กนกกาญจน์ เวชชวิศิษฏ์

๗. สื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย-มัธยมศึกษาตอนต้น
(ป.๔-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓) ประเภทสื่อแนะนา
ชื่อหนังสือ
๑) แผนที่ควำมรู้ท้องถิ่นไทย ภำคกลำง
๒) แผนที่ควำมรู้ท้องถิ่นไทย ภำคตะวันออก
๓) แผนที่ควำมรู้ท้องถิ่นไทย ภำคใต้
๔) แผนที่ควำมรู้ท้องถิ่นไทย ภำคเหนือ
๕) แผนที่ควำมรู้ท้องถิ่นไทย
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้แต่ง
กวี
กวี
กวี
กวี
กวี

วรกวิน
วรกวิน
วรกวิน
วรกวิน
วรกวิน

สานักพิมพ์
พัฒนำคุณภำพวิชำกำร (พว.)
พัฒนำคุณภำพวิชำกำร (พว.)
พัฒนำคุณภำพวิชำกำร (พว.)
พัฒนำคุณภำพวิชำกำร (พว.)
พัฒนำคุณภำพวิชำกำร (พว.)

๔
ชื่อหนังสือ
๖) แผนที่ควำมรู้ท้องถิ่นไทย ภำคตะวันตก
๗) พำยุหมุนทอร์นำโด

ผู้แต่ง

กวี วรกวิน
สปิลสเบอรี,่ หลุยส์
และสปิลสเบอรี,่ ริชาร์ด
แปลโดย ดวงตำ ปำวำ
สปิลสเบอรี,่ หลุยส์
๘) ภูเขำไฟระเบิด
และสปิลสเบอรี,่ ริชาร์ด
แปลโดย ดวงตำ ปำวำ
สปิลสเบอรี,่ หลุยส์
๙) แผ่นดินไหว
และสปิลสเบอรี,่ ริชาร์ด
แปลโดย ดวงตำ ปำวำ
สปิลสเบอรี,่ หลุยส์
๑๐) มหำพำยุไต้ฝุ่น
และสปิลสเบอรี,่ ริชาร์ด
แปลโดย ดวงตำ ปำวำ
สปิลสเบอรี,่ หลุยส์
๑๑) มหำอุทกภัย
และสปิลสเบอรี,่ ริชาร์ด
แปลโดย ดวงตำ ปำวำ
แบรช, นิโคลัส
๑๒) ฉลำดดูรู้แผนที่ : ชุมชน
แปลโดย ดวงตำ ปำวำ
แบรช, นิโคลัส
๑๓) ฉลำดดูรู้แผนที่ : ประเทศ
แปลโดย ดวงตำ ปำวำ
กัวหวางหมิ่น
๑๔) เน็ตตี้กับโนวี่ท่องโลกกว้ำง
แปลโดย ประพฤทธิ์ รัตนวิฬาร์
เฉินซู
๑๕) เน็ตตี้กับโนวี่ท่องไปในลมฟ้ำอำกำศ
แปลโดย ประพฤทธิ์ รัตนวิฬาร์
มีเซียลินสกา, อเลคซันดรา และ
๑๖) แผนที่ภูมิศำสตร์และวัฒนธรรม
มีเซียลินสกา, แดเนียล
แปลโดย ณัฐกิตติ์ ลีลากวีพัฒน์
๑๗) แผนที่โลก (ชุดนำนมีบุ๊คส์ชวนเปิด-ปิด ฟริท, อเล็กซ์
แปลโดย ณัฐกิตติ์ ลีลากวีพัฒน์
สนุกกับกำรค้นหำควำมรู้ข้ำงใน)
ลี, กวางวุง
๑๘) Why? ขั้วโลก
แปลโดย นริศร์ จิตปัญโญยศ
คิม, นัมซ็อก
๑๙) Why? รักษ์น้ำ
แปลโดย นริศร์ จิตปัญโญยศ
กาเนริ, อะนิตา
๒๐) ยอดเขำเข่ำอ่อน
แปลโดย ชาคริต สีหโรหิจจ์
หนังสือชุด ภูมิศำสตร์โหด มัน ฮำ
กาเนริ, อะนิตา
๒๑) แม่น้ำหฤโหด
แปลโดย พลอย โจนส์
หนังสือชุด ภูมิศำสตร์โหด มัน ฮำ

สานักพิมพ์
พัฒนำคุณภำพวิชำกำร (พว.)
ดรีม พับลิชชิ่ง
ดรีม พับลิชชิ่ง
ดรีม พับลิชชิ่ง
ดรีม พับลิชชิ่ง
ดรีม พับลิชชิ่ง
ดรีม พับลิชชิ่ง
ดรีม พับลิชชิ่ง
สถำพรบุ๊คส์
สถำพรบุ๊คส์
นำนมีบุ๊คส์
นำนมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
นำนมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
นำนมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
นำนมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
นำนมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์

๕
ชื่อหนังสือ
๒๒) พำยุมหำประลัย
หนังสือชุด ภูมิศำสตร์โหด มัน ฮำ

ผู้แต่ง
กาเนริ, อะนิตา
แปลโดย ชาคริต สีหโรหิจจ์

สานักพิมพ์
นำนมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์

๘. สื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย-มัธยมศึกษาตอนต้น
(ป.๔-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓) ประเภทสื่อเสริม
ชื่อหนังสือ
๑) ภูมิศำสตร์กำยภำพประเทศไทย
๒) แอตลำสประเทศไทย กำยภำพ
รำยจังหวัด
๓) แอตลำสประเทศไทย รัฐกิจ รำยจังหวัด
๔) อำเซียน เรียนรู้และเปรียบเทียบ
๕) สิ่งสำคัญประจำชำติประเทศสมำชิก
อำเซียน
๖) บรูไนดำรุสซำลำม
หนังสือชุด ก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน
๗) กัมพูชำ
หนังสือชุด ก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน
๘) อินโดนีเซีย
หนังสือชุด ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
๙) ลำว
หนังสือชุด ก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน
๑๐) มำเลเซีย
หนังสือชุด ก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน
๑๑) เมียนมำ
หนังสือชุด ก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน
๑๒) ฟิลิปปินส์
หนังสือชุด ก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน
๑๓) สิงคโปร์
หนังสือชุด ก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน
๑๔) ไทย
หนังสือชุด ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
๑๕) เวียดนาม
หนังสือชุด ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้แต่ง
กวี วรกวิน
กวี วรกวิน

สานักพิมพ์
พัฒนำคุณภำพวิชำกำร (พว.)
พัฒนำคุณภำพวิชำกำร (พว.)

กวี วรกวิน
เสริมสกุล โทณะวณิก
ธัญญาภรณ์ อยู่ทองฐนินท์

พัฒนำคุณภำพวิชำกำร (พว.)
องค์กำรค้ำของ สกสค.
องค์กำรค้ำของ สกสค.

สุระ ดามาพงษ์, สมพร อ่อนน้อม
และพงษ์ศักดิ์ แคล้วเครือ
สุระ ดามาพงษ์, สมพร อ่อนน้อม
และกุสุมาวดี ชัยชูโชติ
สุระ ดามาพงษ์, สมพร อ่อนน้อม
และจุลพงษ์ อุดมพรพิบูล
สุระ ดามาพงษ์, สมพร อ่อนน้อม
และนฤชภรณ์ กมลนฤเมธ
สุระ ดำมำพงษ์, สมพร อ่อนน้อม
และบุญรัตน์ รอดตำ
สุระ ดามาพงษ์, สมพร อ่อนน้อม
และบุญรัตน์ รอดตา
สุระ ดามาพงษ์, สมพร อ่อนน้อม
และกุสุมาวดี ชัยชูโชติ
สุระ ดามาพงษ์, สมพร อ่อนน้อม
และจุลพงษ์ อุดมพรพิบูล
สุระ ดามาพงษ์, สมพร อ่อนน้อม
และพงษ์ศักดิ์ แคล้วเครือ
สุระ ดามาพงษ์, สมพร อ่อนน้อม
และประจวบ ตรีภักดิ์

วัฒนำพำนิช
วัฒนำพำนิช
วัฒนำพำนิช
วัฒนำพำนิช
วัฒนำพำนิช
วัฒนำพำนิช
วัฒนำพำนิช
วัฒนำพำนิช
วัฒนำพำนิช
วัฒนำพำนิช

๖

๙. สื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ม.๖) ประเภทสื่อแนะนา
ชื่อหนังสือ
๑) โลกวินาศ ธรรมชาติพิโรธ
๒) GRAND ATLAS of EARTH พื้นพิภพ
๓) มหาสมุทร
๔) ATLAS แผนที่ภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์
๕) รู้ทันมหันตภัยธรรมชาติ
๖) ของเสีย
๗) WHY? ภัยธรรมชาติ

ผู้แต่ง
มิลเลอร์, ปีเตอร์
แปลโดย พิมพ์มำตำ วีรกุล
ออร์เตกา, โอฟีเลีย
แปลโดย อรพิน ยงวัฒนำ
เซร์รำโน, มำร์ตำ
แปลโดย ปิยตา วนนันทน์
ประเสริฐ วิทยารัฐ และคณะ
สมัย สุทธิธรรม
เบาเด็น, ร็อบ
แปลโดย จารนัย พณิชยกุล
ชอน, จี-อึน
แปลโดย พิมพ์วรรณ หล้าวงษา

สานักพิมพ์
เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก
สุวีริยาสาส์น
สุวีริยาสาส์น
วัฒนำพำนิช
วัฒนำพำนิช
ปำเจรำ
นำนมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์

๑๐. สื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ม.๖) ประเภทสื่อเสริม
ชื่อหนังสือ
ผู้แต่ง
๑) รู้โลกทำงลัด Fast World Facts เล่ม 1 : ฮิตช์ค็อก, ซูซาน ไทเลอร์
กำเนิดและประวัติศำสตร์มวลมนุษยชำติ (บรรณาธิการ)
แปลโดย ธญา วิชญเธียร
๒) รู้โลกทำงลัด Fast World Facts เล่ม 2 : ฮิตช์ค็อก, ซูซาน ไทเลอร์
(บรรณาธิการ)
โลกธรรมชำติและวิทยำศำสตร์ล้ำยุค
แปลโดย เพชร มโนปวิตร
และปณต ไกรโรจนานันท์
เจนกินส์, มาร์ก คอลลินส์
๓) National Geographic 125 Years
แปลโดย ศรรวริศา เมฆไพบูลย์
๔) ANSWER BOOK ตอบทุกคาถามที่คุณ ฮิตช์ค็อก, ซูซาน ไทเลอร์
อยากรู้
(บรรณาธิการ)
แปลโดย เพชร มโนปวิตร,
ปณต ไกรโรจนานันท์ และ
กานต์รวี ทองพูล
๕) The Great Book of World Heritage กัตตาเนโอ, มาร์โก และตรีโฟนี,
จัสมีนา
เล่ม 1 : อลังกำรสถำปัตยกรรมล้ำค่ำ
แปลโดย เกษมศรี วงศ์เลิศวิทย์
๖) The Great Book of World Heritage กัตตาเนโอ, มาร์โก และตรีโฟนี,
จัสมีนา
เล่ม 2 : มรดกอำรยธรรมก้องโลก
แปลโดย ธญา วิชญเธียร

สานักพิมพ์
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

๗
ชื่อหนังสือ
ผู้แต่ง
๗) The Great Book of World Heritage กัตตาเนโอ, มาร์โก และตรีโฟนี,
จัสมีนำ
เล่ม 3 : มหัศจรรย์แห่งธรรมชำติ
แปลโดย ปณต ไกรโรจนานันท์
พาร์คเกอร์, สตีฟ
๘) 100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับดินแดนขั้วโลก
แปลโดย ชวธีร์ รัตนดิลก
ณ ภูเก็ต
๙) อำหำรและวัฒนธรรมกำรกินคนอำเซียน ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์
๑๐) สุดยอดนักผจญภัย
สุทัศน์ ยกส้าน

สานักพิมพ์
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
อมรินทร์คอมมิกส์
สถาพรบุ๊คส์
สารคดี

๑๑. สื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓) ประเภทสื่อแนะนา
ชื่อหนังสือ
๑) ภูมิศาสตร์โลก ฉบับการ์ตูนอารมณ์ดี

ผู้แต่ง

บุ๊กทิวิตี
แปลโดย สิราภา เสริมสันติวาณิช
สวัสดิ์ วงศ์ถิรวัฒน์ และ
๒) เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ ห้วยขำแข้งทุ่งใหญ่นเรศวร มรดกโลกทำงธรรมชำติ ทวี หนูทอง
แบรช, นิโคลัส
๓) ฉลำดดูรู้แผนที่ : พื้นดิน และทะเล
แปลและเรียบเรียงโดย
ดวงตา ปาวา
๔) ฉลาดดูรู้แผนที่ : โลก
แบรช, นิโคลัส
แปลและเรียบเรียงโดย
ดวงตา ปาวา
ประเสริฐ วิทยารัฐ และคณะ
๕) WORLD ATLAS แผนที่ภูมิศำสตร์ประวัติศำสตร์ สมบูรณ์แบบ
๖) เครื่องมือและเทคโนโลยีทำงภูมิศำสตร์ สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ และ
จุลพงษ์ อุดมพรพิบูล
สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ และ
๗) ภูมิศำสตร์ประเทศไทย
คณะ
โคลส, เอ็ดเวิร์ด
๘) ทรัพยำกรธรณี
แปลโดย วารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ
๙) แผนที่โลกฉบับเยาวชน CHILDREN’S อดัมส์, ไซม่อน; แอทคินสัน, แมรี่
WORLD ATLAS
และฟิลลิปส์, ซาร่าห์
แปลโดย เอมอร เอาฬาร
กนก วีรวงศ์ และคณะ
๑๐) แผนที่ทวีปแอฟริกำ
๑๑) แผนที่ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย กนก วีรวงศ์ และคณะ

สานักพิมพ์
นำนมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
องค์การค้าของคุรุสภา
ดรีม พับลิชชิ่ง
ดรีม พับลิชชิ่ง
วัฒนำพำนิช
วัฒนำพำนิช
วัฒนำพำนิช
แฮปปี้คิดส์
ปำเจรำ
ปำเจรำ
ปำเจรำ

๘

๑๒. สื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓) ประเภทสื่อเสริม
ชื่อหนังสือ
๑) SOS วิกฤตภัยธรรมชาติ
๒) SOS วิกฤตอากาศวิปริต
๓) The ASEAN Way : กัมพูชา
๔) The ASEAN Way : อินโดนีเซีย
๕) The ASEAN Way : ลาว
๖) The ASEAN Way : มาเลเซีย
๗) The ASEAN Way : เมียนมาร์
๘) The ASEAN Way : ฟิลิปปินส์
๙) The ASEAN Way : สิงคโปร์
๑๐) The ASEAN Way : เวียดนาม
๑๑) The ASEAN Way : ติมอร์-เลสเต
๑๒) ตามล่ามหาสมบัติ
๑๓) กาเนิดเทศกาลสาคัญของโลก
๑๔) ความลับของโลก
๑๕) WOW! หนึ่งเดียวในโลก
๑๖) WOW! สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
๑๗) การขนส่งรักษ์โลก
๑๘) โลกของเรา
๑๙) Morocco Moment
๒๐) Australia Spring Ways ถนนสาย
ฤดูใบไม้ผลิ
๒๑) เที่ยวยุโรปแบบเหนือฟ้า
๒๒) ราชาสถาน
๒๓) เลห์ ลาดักห์
๒๔) บรูไน
การ์ตูนความรู้ ชุด อาเซียนมหาสนุก
๒๕) กัมพูชา
การ์ตูนความรู้ ชุด อาเซียนมหาสนุก
๒๖) อินโดนีเซีย
การ์ตูนความรู้ ชุด อาเซียนมหาสนุก

ผู้แต่ง
เบลี, เจอร์รี
แปลโดย ธวัชชัย ดุลยสุจริต
เบลี, เจอร์รี
แปลโดย ธวัชชัย ดุลยสุจริต
วัชรินทร์ ยงศิริ
สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์
ขนิษฐา คันธะวิชัย
ชปา จิตต์ประทุม
ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์
จิตติมา คิ้มสุขศรี
ณัฐพจน์ ยืนยง
ขนิษฐา คันธะวิชัย
สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์
นิวแมน, แคที, สมิท, รอฟฟ์
และวิชิลินด์, พริต
แปลโดย กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์
พิมสุดา วรพงศ์พิเชษฐ
พัชรี มีสุคนธ์
ณัฐชนัน โฆษิตาภรณ์
ณิชา พีชวณิชย์
จินตนา เวชสวัสดิ์
สมพร ผลากรกุล
วันฉัตร ชินสุวาเทย์
ตินกานต์
ฟ้า บุณยะรัตเวช
วันฉัตร ชินสุวาเทย์
เส้นนาสายตา
มังกร, อุ๊ซางิ และน้อยหน่า

สานักพิมพ์
ดรีม พับลิชชิ่ง
ดรีม พับลิชชิ่ง
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน
สุวีริยาสาส์น
สุวีริยาสาส์น
บันลือบุ๊คส์
บันลือบุ๊คส์
บันลือบุ๊คส์
บันลือบุ๊คส์
บันลือบุ๊คส์
บันลือบุ๊คส์

กิติศักดิ์ เอสันเทียะ และน้อยหน่า บันลือบุ๊คส์
เต่านา และน้อยหน่า

บันลือบุ๊คส์

๙
ชื่อหนังสือ
๒๗) ลาว
การ์ตูนความรู้ ชุด อาเซียนมหาสนุก
๒๘) มาเลเซีย
การ์ตูนความรู้ ชุด อาเซียนมหาสนุก
๒๙) พม่า
การ์ตูนความรู้ ชุด อาเซียนมหาสนุก
๓๐) ฟิลิปปินส์
การ์ตูนความรู้ ชุด อาเซียนมหาสนุก
๓๑) สิงคโปร์
การ์ตูนความรู้ ชุด อาเซียนมหาสนุก
๓๒) ไทย
กำร์ตูนควำมรู้ ชุด อำเซียนมหำสนุก
๓๓) เวียดนาม
กำร์ตูนควำมรู้ ชุด อำเซียนมหำสนุก
๓๔) แนะนาประเทศติมอร์เลสเต
๓๕) แผนที่ ๗๗ จังหวัดเที่ยวทั่วไทย
๓๖) แผนที่ที่สุดเที่ยวทั่วไทย
๓๗) ทวีปเอเชีย

ผู้แต่ง
สานักพิมพ์
ฉัตรชัย แก้วมีแสง และน้อยหน่า บันลือบุ๊คส์
Satita และน้อยหน่า

บันลือบุ๊คส์

ฉัตรชัย แก้วมีแสง และน้อยหน่า บันลือบุ๊คส์
วิรัตน์ ยืนยงพัฒนากิจ และ
บันลือบุ๊คส์
น้อยหน่า
กิติศักดิ์ เอสันเทียะ และน้อยหน่า บันลือบุ๊คส์
วิรัตน์ ยืนยงพัฒนากิจ และ
น้อยหน่า
MEAN MEAN และน้อยหน่า

บันลือบุ๊คส์

พรชัย สุจิตต์
กองบรรณาธิการหนังสือชุด
“นายรอบรู้”
กองบรรณาธิการหนังสือชุด
“นายรอบรู้”
ศิริวรรณ คุ้มโห้

เมืองโบราณ
สารคดี

บันลือบุ๊คส์

วิริยะธุรกิจ
พีบีซี

๑๓. สื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ม.๖)
ประเภทสื่อแนะนา
ชื่อหนังสือ
๑) วิกฤติ ทางรอด และอนาคตพลังงาน

ผู้แต่ง

จอห์น, คริส
แปลโดย ศรรวริศา เมฆไพบูลย์
๒) พลิกชะตามหานคร ทะยานสู่สหัสวรรษ กองบรรณาธิการเนชั่นแนล
ใหม่
จีโอกราฟฟิก
แปลโดย คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์
๓) ชีพจรโลกท่ามกลางวิกฤติโลกร้อน
เฮย์เดน, ทอมัส
แปลโดย ลลิตา ผลผลา
๔) ภูมิศาสตร์กายภาพ
ปริศนา สิริอาชา
๕) นิเวศวิทยา
โทลา โฆเซ
แปลโดย กฤตยา รามโกมุท
๖) น้าและแหล่งน้า
วิริยะ สิริสิงห
๗) ลมฟ้าอากาศ
คีเบร์ต, มีเกล อันเคล
แปลโดย ปิยตา วนนันทน์
หนังสือชุด โลกที่เรำอำศัยอยู่

สานักพิมพ์
เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก
เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
สุวีริยาสาส์น
ชมรมเด็ก
ชมรมเด็ก
สุวีริยาสาส์น

๑๐
ชื่อหนังสือ
๘) แผ่นดิน
หนังสือชุด โลกที่เรำอำศัยอยู่
๙) ดินแดนแล้งร้อนร้าย ทะเลทรายของโลก
หนังสือชุด โลกที่เรำอำศัยอยู่
๑๐) ป่าฝน
หนังสือชุด โลกที่เรำอำศัยอยู่
๑๑) ภูเขาไฟ
หนังสือชุด โลกที่เรำอำศัยอยู่
๑๒) ชีวภาค
หนังสือชุด เรียนรู้ธรรมชำติ
๑๓) ทะเลทราย
หนังสือชุด เรียนรู้ธรรมชำติ
๑๔) มหาสมุทร เกาะ และภูมิภาคขั้วโลก
หนังสือชุด วิถีชวี ิตรักษ์โลก
๑๕) ภูเขา ทะเลทรายและทุ่งหญ้า
หนังสือชุด วิถีชวี ิตรักษ์โลก
๑๖) ผลิตผลเพื่ออาหาร
หนังสือชุด วิถีชวี ิตรักษ์โลก
๑๗) ป่าไม้และพื้นที่ชุ่มน้า
หนังสือชุด วิถีชวี ิตรักษ์โลก
๑๘) ภาวะมลพิษ
๑๙) โลกทั้งใบ ถนอมไว้ในมือเรา
๒๐) ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจประเทศไทย
๒๑) รู้ทันฝนฟ้าอากาศ
๒๒) มหัศจรรย์ ฟ้าฝน
๒๓) รื่นรมย์ ชมเมฆ
๒๔) สิ่งแวดล้อม
๒๕) การเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศ :
ความอยู่รอดของมวลมนุษย์
๒๖) น้าคือชีวิต One Well
๒๗) หมู่บ้านที่ชื่อโลก If the World Were
a Village
๒๘) สารานุกรมสาหรับเยาวชน โลกของเรา
๒๙) รู้แล้วรอด คู่มือเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ

ผู้แต่ง
คีเบร์ต, มีเกล อันเคล
แปลโดย ปิยตา วนนันทน์
โรก้า, โนเรีย
แปลโดย มะเขือเทศแก้มแดง
เซร์ราโน, มาร์ตา
แปลโดย ปิยตา วนนันทน์
เซร์ราโน, มาร์ตา
แปลโดย ปิยตา วนนันทน์
บาเรส มานูเอล, โจเซป มาเรีย
แปลโดย อรพิน ยงวัฒนา
บาเรส, โจเซป มาเรีย
แปลโดย อรพิน ยงวัฒนา
รีชิวตี, เอ็ดเวิร์ด อาร์
แปลโดย จินตนา เวชสวัสดิ์
รีชิวตี, เอ็ดเวิร์ด อาร์
แปลโดย จินตนา เวชสวัสดิ์
เดบู, อานา
แปลโดย จินตนา เวชสวัสดิ์
สมูซกีวิช, อัล
แปลโดย จินตนา เวชสวัสดิ์
ร้อยแก้ว สิริอาชา
ภาณุวรรณ ศิริสุข
สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์, จุลพงษ์
อุดมพรพิบูล และกุสุมาวดี ชัยชูโชติ
บัญชา ธนบุญสมบัติ
บัญชา ธนบุญสมบัติ
บัญชา ธนบุญสมบัติ
เบาเด็น, ร็อบ
แปลโดย จารนัย พณิชยกุล
ดอว์, คริสติน และดาว์นิ่ง, อี โทมัส
แปลโดย จิรพล สินธุนาวา
สเตราส์, รอชเชล
แปลโดย ปราการเกียรติ ยังคง
สมิธ, เดวิด เจ
แปลโดย ปราการเกียรติ ยังคง
เตรีย์, อีวอง
แปลโดย โคทม อารียา
ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

สานักพิมพ์
สุวีริยาสาส์น
สุวีริยาสาส์น
สุวีริยาสาส์น
สุวีริยาสาส์น
สุวีริยาสาส์น
สุวีริยาสาส์น
สุวีริยาสาส์น
สุวีริยาสาส์น
สุวีริยาสาส์น
สุวีริยาสาส์น
สุวีริยาสาส์น
วัฒนาพานิช
วัฒนาพานิช
สารคดี
สารคดี
สารคดี
ปาเจรา
ปาเจรา
ปาเจรา
ปาเจรา
ปาเจรา
อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์
พับลิชชิ่ง

๑๑

๑๔. สื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ม.๖) ประเภทสื่อเสริม
ชื่อหนังสือ
๑) เทคโนโลยี : พลังงาน

ผู้แต่ง
นาบาเรเต, เนสเตอร์
แปลโดย อดิศัย ณ ถลาง และอมรา
พลอยสังวาลย์
๒) แร่และซากดึกดาบรรพ์
โทลา, โฆเซ
แปลโดย ปริศนา สิริอาชา
๓) พลังลม พึ่งพาได้แค่ไหน?
ไพป์, จิม
แปลโดย อรพิน ยงวัฒนา
๔) พลังน้า มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือ?
ไพป์, จิม
แปลโดย อรพิน ยงวัฒนา
๕) พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานฟรี
ไพป์, จิม
จริงหรือ?
แปลโดย สุทธิลักษณ์ จันทรศิริ
๖) พลังงานนิวเคลียร์ เสี่ยงเกินไปหรือเปล่า? ไพป์, จิม
แปลโดย สุทธิลักษณ์ จันทรศิริ
๗) น้ามัน จะมีใช้ตลอดไปหรือ?
ไพป์, จิม
แปลโดย อรพิน ยงวัฒนา
๘) ถ่านหิน ตัวก่อมลภาวะสาคัญ
ไพป์, จิม
แปลโดย อรพิน ยงวัฒนา
๙) เชื้อเพลิงชีวภาพ ภัยคุกคามต่ออาหาร? ไพป์, จิม
แปลโดย สุทธิลักษณ์ จันทรศิริ
๑๐) ก๊าซ เชื้อเพลิงฟอสซิลสะอาดจริงหรือ? ไพป์, จิม
แปลโดย สุทธิลักษณ์ จันทรศิริ
๑๑) ทรัพยากรถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ
มงคล เปลี่ยนบางช้าง
๑๒) การป้องกันชีวิตจากภัยธรรมชาติ
ประเสริฐ วิทยารัฐ และน้อม งามนิสัย
๑๓) สารานุกรมสิ่งแวดล้อม ฉบับสมบูรณ์ พัชรพิมพ์ เสถบุตร
๑๔) ท่องแดนศักดิ์สิทธิ์
เบลต์, ดอน
แปลโดย กรกฎ วสันตพร
๑๕) Sky Always
บัญชา ธนบุญสมบัติ
๑๖) Cloud Guidebook คู่มือเมฆและ
บัญชา ธนบุญสมบัติ
ปรากฏการณ์บนท้องฟ้า
๑๗) อีสานบ้านเฮา
วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง

สานักพิมพ์
สุวีริยาสาส์น
สุวีริยาสาส์น
สุวีริยาสาส์น
สุวีริยาสาส์น
สุวีริยาสาส์น
สุวีริยาสาส์น
สุวีริยาสาส์น
สุวีริยาสาส์น
สุวีริยาสาส์น
สุวีริยาสาส์น
วัฒนาพานิช
วัฒนาพานิช
สถาพรบุ๊คส์
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์
พับลิชชิ่ง
สารคดี
สารคดี
สารคดี (ในนามบริษัทวิริยะ
ธุรกิจ จากัด)

๑๒

๑๕. สื่อเสริมการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ ของหน่วยงานราชการ ประเภทสื่อแนะนา
ชื่อหนังสือ
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖)
๑) ร่วมด้วยช่วยป้องกัน ภัยดินถล่ม

ผู้แต่ง
กรมทรัพยากรธรณี

๒) สึนำมิ คลื่นยักษ์ มหำภัย

กรมทรัพยากรธรณี

๓) หลุมยุบ ภัยใต้ดิน

กรมทรัพยากรธรณี

ระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ป.๔-ป.๖ และ ม.๑-ม.๓)
กรมทรัพยากรธรณี
๑) แผ่นดินไหว ภัยใกล้ตัว
ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-ม.๖)
๑) คู่ซ่ำท้ำสำรวจ ตอน ระบบกำหนดตำแหน่ง สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยี
บนโลก
อวกำศและภูมิสำรสนเทศ
(องค์กำรมหำชน)
๒) คู่ซ่ำท้ำสำรวจ ตอน ระบบสำรสนเทศ
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยี
ภูมิศำสตร์
อวกำศและภูมิสำรสนเทศ
(องค์กำรมหำชน)
๓) คู่ซ่ำท้ำสำรวจ ตอน หนึ่งวันกับ
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยี
ภูมิสำรสนเทศ
อวกำศและภูมิสำรสนเทศ
(องค์กำรมหำชน)
๔) คู่ซ่ำท้ำสำรวจ ตอน กำรรับรู้ระยะไกล
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยี
อวกำศและภูมิสำรสนเทศ
(องค์กำรมหำชน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
กรมทรัพยากรธรณี
๑) แผ่นดินไหวกับประเทศไทย
๒) คู่มือ...ป้องกันดินไหล

กรมทรัพยากรธรณี

หน่วยงาน
กรมทรัพยากรธรณี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรธรณี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรธรณี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรธรณี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศ
และภูมิสำรสนเทศ (องค์กำร
มหำชน)
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศ
และภูมิสำรสนเทศ (องค์กำร
มหำชน)
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศ
และภูมิสำรสนเทศ (องค์กำร
มหำชน)
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศ
และภูมิสำรสนเทศ (องค์กำร
มหำชน)
กรมทรัพยากรธรณี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรธรณี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๑๓
ชื่อหนังสือ
๓) คู่มือลดผลกระทบธรณีพิบัติภัย

ผู้แต่ง
กรมทรัพยากรธรณี

๔) ควำมรู้เรื่องดินสำหรับเยำวชน

สำนักสำรวจดินและ
วำงแผนกำรใช้ดิน
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยี
อวกำศและภูมิสำรสนเทศ
(องค์กำรมหำชน)

๕) เอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน
เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔-๖
ประกำศ ณ วันที่

กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยงาน
กรมทรัพยากรธรณี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สำนักสำรวจดินและวำงแผน
กำรใช้ดิน กรมพัฒนำที่ดิน
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศ
และภูมิสำรสนเทศ (องค์กำร
มหำชน)

