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คํานํา 
 
     สํานักงานศึกษาธิการภาค 11 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ  
เปนหนวยงานที่จัดตั้งข้ึนตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เร่ือง การปฏิรูป
การศึกษาในสวนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2560 เพ่ือปฏิบัติภารกิจ        
ของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการราชการตางๆ ท่ีมอบหมาย รวมทั้งใหมีอํานาจที่จัดระบบ สงเสริม      
และประสานเครือขายขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
 

     สํานักงานศึกษาธิการภาค 11 ไดดําเนินงานตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
สกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร เก่ียวกับการบริหารและจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด 
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ นโยบาย และยุทธศาสตรของสวนราชการตางๆ ที่มอบหมาย ทั้งนี้เพ่ือเปน
การเผยแพรประชาสัมพันธและขอมูลทางการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการภาค 11 ตอหนวยงานที่รับผิดชอบ 
การจัดการศึกษาทุกระดับ ท้ังภาครัฐและเอกชน สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการวางแผนและบริหาร
จัดการใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 

     สํานักงานศึกษาธิการภาค 11 ขอขอบคุณทุกหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดสกลนคร 
จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ที่ใหความอนุเคราะหขอมูล และใหความรวมมือในการสํารวจ รวบรวม 
และจัดทําขอมูลสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2562 ใหสําเร็จไปดวยดี หวังเปนอยางยิ่งวา ขอมูลสารสนเทศ
เลมนี้จะเปนประโยชนตอบุคลากรและหนวยงานที่รับผิดชอบตอการจัดการศึกษาทุกระดับเกิดประโยชนในการ
วางแผนและบริหารจัดการองคกรใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลไดตามสมควรตอไป 
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ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 
สํานักงานศึกษาธิการภาค 11 (สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร) 

 
วิสัยทัศน 
การศึกษามีคุณภาพ เสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สูมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานการวิจัย 
 

พันธกิจ 
1. สงเสรมิ สนับสนุนการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล 
2. สงเสรมิ สนับสนุน ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรบัการพัฒนาอยางมีคุณภาพ 
3. สงเสรมิ สนับสนุนการสรางโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาค 
4. สงเสรมิ สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
5. สงเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
6. สงเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการวิจัย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ 
2. การพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรยีนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดวย 
การสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
4. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือรองรับความเจริญเติบโตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 
5. พัฒนาการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. การบริหารจัดการ 
 

เปาประสงค 
1. ผูเรียนไดรับการเรียนรูอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. คร ูคณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางมีคณุภาพ 
3. ประชากรทุกชวงวัยไดรับโอกาสในการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง เสมอภาคและเปนธรรม 
4. หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
5. กําลังคนไดรับพัฒนาเพ่ือรองรบัเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
6. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องคความรูที่สามารถนําไปประยุกตใชประโยชนในการพัฒนาการศกึษา 
 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
สํานักงานศกึษาธิการ ภาค 11 ประกอบดวย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร มีอาณาเขต
ติดตอกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแมน้ําโขงเปนเสนกั้นพรมแดนท่ีจังหวัดนครพนม 
และมุกดาหาร มีสะพานมิตรภาพเชื่อมประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
สามารถเชื่อมตอไปยังประเทศในกลุมอินโดจีนได ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบสูงบนเทือกเขาภูพาน และมี
พื้นท่ีสวนใหญเปนที่ราบลุมเหมาะแกการทําเกษตรกรรม 
 

สํานักงานศึกษาธิการภาค 11 ตั้งอยูประมาณ เสนรุงที่ 160 องศา 25´ ลิปดา ถึง 170 องศา 25´ ลิปดาเหนือ 
และเสนแวงที่ 1040 องศา 08´ ลิปดา ถึง 1040 องศา 47´ ลิปดาตะวันออก มีพ้ืนที่รวมประมาณ 19,474.47 
ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,190,433 ไร ประกอบดวย 
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 จังหวัดสกลนคร มีพ้ืนที่ประมาณ 9,605.76 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 6,003,602 ไร 
 จังหวัดนครพนม มีพื้นที่ประมาณ 5,528.88 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3,474,437 ไร 
 จังหวัดมกุดาหาร มีพื้นที่ประมาณ 4,339.83 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,712,394 ไร 
 

โดยมีอาณาเขตดงันี้ 
ทศิเหนอื   จรดเขตติดตอกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อําเภอเซกา 
     และอําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
ทศิตะวันออก  จรดเขตติดตอกับแมน้ําโขงตรงขามแขวงคํามวนและแขวงสะหวันนะเขต 
     ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทศิใต    จรดเขตติดตอกับอําเภอเลงินกทา จังหวัดยโสธร อําเภอชานุมาน จงัหวัดอํานาจเจริญ 
     และอําเภอหนองพอก อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอด็ 
ทศิตะวันตก  จรดเขตติดตอกับจังหวัดอุดรธาน ีและจังหวัดกาฬสินธุ 
 
 

แผนที่แสดงเขตการปกครองจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจงัหวัดมุกดาหาร 
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ลักษณะภูมิประเทศ 
สํานักงานศึกษาธิการภาค 11 มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบสูงมีระดับความสูงเฉลี่ยของพ้ืนที่สูงกวา
ระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 100-200 เมตร ท่ีราบสําคัญ คือ แองสกลนคร มีพ้ืนที่ครอบคลุมจังหวัด
สกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร มีลักษณะเปนที่ราบกวางใหญ มีหนองน้ําขนาดใหญบางเล็ก
บางที่สําคัญ คือ หนองหารในจังหวัดสกลนคร โดยแตละจังหวัดมีลักษณะภูมิประเทศ ดังนี้ 
 

จังหวัดสกลนคร มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปทางดานทิศใตเปนเทือกเขาสูงจากนั้น จะคอยๆ เอียงลาดลง
มาทางทิศเหนือและทิศตะวันออก พื้นที่อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 172 เมตร ลักษณะภูมิประเทศของ
พื้นที่ตอนใตเปนท่ีราบสูงบนเทือกเขาภูพานและที่ราบระหวางหุบเขามีสภาพพ้ืนท่ีแบบลูกคลื่นลอนลาดอยู
บริเวณอําเภอกุดบาก มีลําธารและลําหวยอันเกิดจากเทือกเขาหลายแหง มีปาไมและทุงหญาเหมาะสําหรับการ
เลี้ยงสัตว พ้ืนที่ดานตะวันออกและตะวันตก ดานตะวันออกของจังหวัด ซึ่งมีเขตติดกับจังหวัดนครพนมมีสภาพ
พื้นท่ีแบบลูกคลื่นลอนลาด รวมถึงบริเวณที่ติดกับอําเภอนาแก จังหวัดนครพนม สําหรับทางดานตะวันตกติดกับ
จังหวัดอุดรธานีสวนใหญเปนท่ีราบสลับกับพ้ืนที่แบบลูกคลื่นลอนลาดเชนกันเหมาะสมกับการทําไร พื้นที่
ตอนกลางสภาพพื้นที่เปนท่ีราบต่ําเหมาะแกการทํานา โดยเฉพาะทองที่อําเภอเมืองมีหนองหารท่ีกวางใหญมีน้ํา
ตลอดป กวางประมาณ 7 กิโลเมตร ยาวประมาณ 18 กิโลเมตร ระดับน้ําลึกประมาณ 3-6 เมตร หนองหาร
เปนท่ีรองรับนํ้าจากลําน้ําตางๆ หลายสาย พื้นที่ตอนเหนือประกอบดวยพ้ืนท่ี  ในเขตอําเภอบานมวง อําเภอ
วานรนิวาส อําเภอคําตากลา และอําเภออากาศอํานวย สภาพพ้ืนท่ีเปนลูกคลื่นลอนลาด มีสภาพเปนปาปนไร 
ปาสวนใหญเปนพวกปาแดงโปรง มีไมเต็ง ไมรัง พลวง เหนือที่ตั้งอําเภออากาศอํานวยและริมน้ําสงคราม
บางสวนเปนที่ราบลุมนํ้าทวมซึ่งใชทํานาไดบางสวนเทานั้น สวนใหญจะทิ้งใหรกรางวางเปลา มีพวกไมพุมเตี้ย
และหญาขึ้นปกคลุมทั่วไป 
 

จังหวัดนครพนม มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบลุม สูงกวาระดับนํ้าทะเลประมาณ 140 เมตร 
สภาพภูมิประเทศ พอจะแบงออกไดเปน 2 เขต คือ เขตตอนเหนือ สภาพพื้นที่สวนใหญเปนเนินสูงและที่ดอน 
มีปาไมสลับกับพ้ืนที่ราบที่ใชทํานา ทางเหนือสุดของจังหวัดในเขตอําเภอบานแพง มีเทือกเขาภูลังกาทอดผาน 
นอกจากน้ียังมีแมน้ําสําคัญไหลผาน คือ แมน้ําสงครามและแมน้ําอูน สําหรับอําเภอในเขตนี้ คือ อําเภอบาน
แพง อําเภอศรีสงคราม อําเภอทาอุเทน อําเภอนาหวา อําเภอโพนสวรรค และอําเภอนาทม เขตตอนใต พื้นที่
บริเวณใกลแมน้ําโขงทางทิศตะวันออกเปนท่ีราบลุมสวนทางทิศตะวันตก ซึ่งอยูหางจากแมน้ําโขงออกไปเปน
พื้นที่ดอนมีสภาพเปนปาเต็งรัง พ้ืนดินสวนมากมีลักษณะเปนดินลูกรังบางแหงมีลักษณะเปนที่เนิน พ้ืนท่ีทางใต
สุดของจังหวัดนครพนมในเขตอําเภอนาแก มีเทือกเขาภูพานทอดเปนแนวก้ันเขตระหวางจังหวัดนครพนม และ
จังหวัดมุกดาหาร สําหรับอําเภอที่อยูในเขตนี้ ไดแก อําเภอเมืองนครพนม อําเภอเรณูนคร อําเภอธาตุพนม 
อําเภอปลาปาก อําเภอนาแก และอําเภอวังยาง 
 

จังหวัดมุกดาหาร มีลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนพ้ืนท่ีภูเขาอยูทางดานตะวันตก  ของจังหวัด ประกอบดวย
ภูเขาสูงชันหลายเทือกเขาติดตอกัน คือ ภูนางหงส ภูถ้ําพระ ภูหลังเส ภูหินเทิบ ภูหมากยาง ภูโปง ภูมโน มียอด
เขาภูจอมศรีเปนยอดเขาที่สูงที่สุดประมาณ 420 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง มีสภาพเปนภูเขาหิน 
ตลอดทั้งมีหินกวางยาวและหินทับซอนกันในรูปแบบตางๆ หนาผาสูงชัน และดนิสวนใหญเปนดินปนทราย เปน
แหลงกําเนิดของลําน้ําหลายสาย เชน หวยตาเหลือก หวยสิง หวยสะพาย หวยเรอื หวยบอน หวยชางชน หวย
ไค และหวยมะเล เปนตน สวนท่ีราบจะอยูระหวางพ้ืนท่ีภูเขาตอเนื่องมาจนถึงแมน้ําโขง โดยเปนที่ราบลุมที่
กวางใหญ เปนที่ตั้งของอําเภอเมืองมุกดาหาร อําเภอ ดงหลวง อําเภอหวานใหญ อําเภอคําชะอี อําเภอดอน
ตาล และอําเภอนิคมคําสรอย มีระดับความสูงเฉลี่ย 100 - 200 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
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ตัวเมืองมุกดาหารมีระดับความสูง 142 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง พ้ืนที่คอยลาดสูงข้ึนจากริมแมน้ําโขง
มาจนถึงเขตภูเขาในทิศตะวันตกและ ตะวันออกเฉียงใตตั้งแตอําเภอหวานใหญ อําเภอดงหลวง อําเภอเมือง
มุกดาหาร อําเภอดอนตาล สวนบริเวณชายแดนติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลักษณะภูมิ
ประเทศจะเปนท่ีราบลุม ขนานไปตามแมน้ําโขงครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตอําเภอดอนดาล อําเภอเมืองมุกดาหาร 
และอําเภอหวานใหญ 
 

ที่มา : โครงการศึกษาเพ่ือจัดทํากรอบการพัฒนาและแผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองชายแดนมุกดาหาร สกลนคร นครพนม และสระแกว รายงานฉบับ
สมบูรณ (FINAL REPORT) ฉบับปรับปรุง เมษายน 2553  โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 
ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร มีลักษณะภูมิอากาศ ดังน้ี 
(1) ฤดูกาล แบงไดเปน 3 ฤดู ประกอบดวย ฤดูรอน เร่ิมตนแตเดือนกุมภาพันธ - เดือนเมษายน ฤดูฝน ตั้งแต
เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม และฤดูหนาว ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม อากาศเย็น และมี
หมอกในตอนเชา 
(2) อุณหภูมิ พ้ืนที่ 3 จังหวัด มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยูที่ 26.2 องศาเซลเซียส โดยในฤดูรอนอุณหภูมิสูงที่สุดอยูใน
เดือนเมษายน อุณหภูมิสูงที่สุดคือ 42.1 องศาเซลเซียส สวนฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิลดต่ําจนถึง 3.5 องศา
เซลเซียสในบางวันของเดือนธันวาคมหรือมกราคม พิสัยของอุณหภูมิระหวางสูงที่สุดกับต่ําที่สุดในรอบปตางกัน 
38.6 องศาเซลเซียส 
(3) ลมประจํา ลมที่พัดเขาสูพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร มีความเร็วลมเฉลี่ยเทากับ        
59 น็อต (Knots) กระแสลมที่พัดผานจะมาจากหลายทิศทาง คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต โดยลมมาสุมตะวันออกเฉียงใตพัดเขาสูพ้ืนที่ตั้งแต
เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมเปนกระแสลมที่พัดออน ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเขาสูพื้นที่ตั้งแตเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใตพัดเขาสูพื้นที่ต้ังแต เดือนกุมภาพันธถึง
เดือนพฤษภาคม เปนลมท่ีมีความเร็วลมมากกวาลมอ่ืนๆ กระแสลมนี้พัดมาจากทะเลจีนใต เปนลมอุนชื่นที่นํา
ความชื้นมาสูพ้ืนที่ในชวงฤดูรอน 
 

ที่มา : โครงการศึกษาเพ่ือจัดทํากรอบการพัฒนาและแผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองชายแดนมุกดาหาร สกลนคร นครพนม และสระแกว รายงานฉบับ
สมบูรณ (FINAL REPORT) ฉบับปรับปรุง เมษายน 2553  โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 
การปกครอง 
สํานักงานศึกษาธิการภาค 11 แบงเขตการปกครองออกเปน 
 อําเภอ จํานวน 37 แหง 
 ตําบล จํานวน 276 แหง 
 เทศบาลตําบลจํานวน 112 แหง 
 องคการบริหารสวนตําบล 184 แหง 
 หมูบาน จํานวน 3,164 แหง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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ตารางแสดง : อาณาเขตการปกครองสํานักงานศกึษาธิการ ภาค 11 ป พ.ศ. 2562 
 

จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน เทศบาล อบต. 
สกลนคร 

 
เมืองสกลนคร 16 173 9 8 
สวางแดนดิน 16 189 7 11 
วานรนิวาส 14 182 6 9 

พรรณนานิคม 10 135 8 3 
บานมวง 9 98 2 8 

อากาศอํานวย 8 94 6 3 
วาริชภูมิ 5 71 4 2 
พังโคน 5 69 4 2 

กุสุมาลย 5 71 1 5 
เจริญศิลป 5 59 1 5 
โพนนาแกว 5 53 2 2 

ภูพาน 4 65 2 2 
คําตากลา 4 61 2 3 

โคกศรีสุพรรณ 4 53 1 3 
สองดาว 4 46 5  
เตางอย 4 32  4 

นิคมน้ําอูน 4 29  4 
กุดบาก 3 40 4  

จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน เทศบาล อบต. 
นครพนม 

 
เมืองนครพนม 15 165 2 12 

ปลาปาก 8 85 1 8 
ทาอุเทน 9 109 2 7 
บานแพง 6 66 1 5 
ธาตพุนม 12 136 5 7 
เรณูนคร 8 91 1 8 
นาแก 12 140 2 11 

ศรีสงคราม 9 109 5 5 
นาหวา 6 68 2 5 

โพนสวรรค 7 90 1 7 
นาทม 3 37  3 
วังยาง 4 27  3 

จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน เทศบาล อบต. 
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร 13 149 11 2 

นิคมคําสรอย 7 79 2 6 
หวานใหญ 5 43 2 2 
ดอนตาล 7 63 3 5 
คําชะอี 9 88 1 9 
หนองสูง 6 44 3 2 
ดงหลวง 6 60 3 3 

รวม 37 277 3,169 111 184 
 

ที่มา : ที่ทําการปกครอง (จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร) กระทรวงมหาดไทย 
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ประชากร 
1. จํานวนประชากร 
 ประชากรของสํานักงานศกึษาธิการภาค 11 ประกอบดวย 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม 
และจังหวัดมุกดาหาร มีจํานวนประชากร ใน ป พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 2,216,222 เปนชาย 1,106,386 คน 
เปนหญิง 1,109,836 คน 
 
ตารางแสดง : ประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามจังหวัด พ.ศ. 2562 
 

จังหวัด 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
สกลนคร 573,395 576,480 1,149,875 
นครพนม 357,819 359,054 716,873 
มุกดาหาร 175,172 174,302 349,474 

รวม 1,106,386 1,109,836 2,216,222 
 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
2. จํานวนครัวเรือน 
 จํานวนครัวเรือนในเขตพ้ืนที่ของสํานักงานศึกษาธิการ ภาค 11 ในป พ.ศ. 2562 เพิ่มข้ึนจากปที่ผานมา
เปน 661,600 ครัวเรอืน 
 

ตารางแสดง : จํานวนครัวเรือน จําแนกจังหวัด พ.ศ. 2560 - 2562 
 

จังหวัด 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

หนวยเปนพัน 
สกลนคร 337.4 334.9 353.6 
นครพนม 206.4 207.3 213.5 
มุกดาหาร 337.4 104.7 107.6 

รวม 881.2 656.9 674.7 
 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
1.  เทศกาลนมสัการองคพระธาตุเชิงชุม  จังหวัดสกลนคร 
2.  งานประเพณีออกพรรษาแหปราสาทผึ้งและแขงขันเรือยาวชิงถวยพระราชทานฯ อ.เมือง จ.สกลนคร 
3.  งานประเพณีเซิ้งผีโขน อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
4.  งานประเพณีโสรําลึก อําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร 
5.  งานกาชาดและงานรวมน้ําใจไทสกล อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
6.  ประเพณีลอยพระประทีป อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
7.  ประเพณีไหลเรือไฟ อําเภออากาศอํานวย และ อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร 
8.  ประเพณีบุญบ้ังไฟ อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
9.  ประเพณีฮิตสิบสอง ครองสิบสี่ จังหวัดมุกดาหาร 
10 ประเพณีปดบาน จังหวัดมุกดาหาร 
11. ประเพณีแหกัณฑหลอน จังหวัดมุกดาหาร 
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12. พิธีกรรมโซถั่งบั้ง จังหวัดมุกดาหาร 
13. พิธีเกยา พิธีบายศรีสูขวัญ การรําเตนหัวดอนตาล การราํภูไท การลําพญาจังหวัดมุกดาหาร 
14. งานประเพณีไหลเรือไฟ ชวงออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 จังหวัดนครพนม 
15. งานนมัสการองคพระธาตุพนม ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3 จังหวัดนครพนม 
16. งานประเพณีแสกเตนสาก ขึ้น 2 ค่ํา เดอืน 3 บานอาจสามารถ ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 
17. งานเทศกาลปลา อําเภอศรีสงคราม หลังงานไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม 
18. งานบุญเดือนสี่ของดีนาหวา ขึ้น 15 ค่ํา เดือน 4 จังหวัดนครพนม 
19. การฟอนผูไทยเรณูนคร อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
20. ประเพณีการบายศรีสูขวัญ อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
21. ตักบาตรเทโว ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย  ในวันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 จังหวัดมุกดาหาร 
22 ประเพณีจุลกฐิน  จัดเปนประจําทุกป ภายใน 1 เดือนหลังออกพรรษา จังหวัดมุกดาหาร 
23. ประเพณีไหลเรือไฟโบราณและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ิสองฝงโขง (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) 
   จังหวัดมุกดาหาร 
24. ประเพณีไหลเรือไฟโบราณ ณ วัดเวินไชย อ.ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
25. ประเพณีแขงเรือออกพรรษา ระหวางมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต จังหวัดมุกดาหาร 
26. งานตรุษจีน 4 แผนดิน 4 วัฒนธรรม และงานแสดงสินคา EWEC - EXPO โดยมีนโยบาย 
   ที่จะจัดเปนงานประจําปของจังหวัดมุกดาหาร  
27. งานปนฝายสายบุญจุลกฐิน เปนงานบุญประเพณีของจังหวัดมุกดาหาร จัดข้ึนในชวงหลังวันออกพรรษา 
    (ชวงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ของทุกป) สถานที่จัดงาน ไดแก อําเภอดอนตาล อําเภอหนองสูง 
    อําเภอคําชะอี และอําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
 
การแสดงและการละเลนพ้ืนเมือง 
1. ราํมวยโบราณ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
2. ราํภูไทย อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
3. การเลนกลองเส็ง อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
4. การเลนโสท่ังบั้ง อําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร 
5. โยยกลองเลง อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร  
6. การราํเตยหัวดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
7. การราํภูไท จังหวัดมุกดาหาร 
8. การลําพญา จังหวัดมุกดาหาร 
9. ราํศรีโคตรบูรณ จังหวัดนครพนม 
10. รําหางนกยูง จังหวัดนครพนม 
11. ฟอนผูไทเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
12. เซิ้งเมืองเว  จังหวัดนครพนม 
13. รําเบิ่งโขง จังหวัดนครพนม 
14. รําบายศร ีจังหวัดนครพนม 
15. แสกเตนสาก จังหวัดนครพนม 
16. รําไทญอ จังหวัดนครพนม 
17. รําบูชาพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
18. เซิ้งไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม 
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พิธีกรรมและความเชื่อ 
1. ราํผีหมอ หรือคลองชาง อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
2. ราํหมอเหยา บานโนนหอม อําเภอเมือง กุสุมาลย อากาศอํานวย วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
 
แหลงทองเที่ยว 
พิพิธภัณฑพระเกจิอาจารย 
1. พิพิธภัณฑหลวงปูมั่น ภูริทัตโต วัดปาสุทธาวาส อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
2. พิพิธภัณฑหลวงปูฝน อาจาโร วัดปาอุดมสมพร อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
3. พิพิธภัณฑหลวงปูวัน อุตตโม วัดถ้ําอภัยดํารงธรรม อําเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร 
4. พิพิธภัณฑหลวงปูหลุย  จันทสาโร  วัดปาสุทธาวาส อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
5. เทสกเจดีย วัดถํ้าขาม อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 
โบราณสถาน โบราณวัตถุและโบราณคดี 
1. พระธาตุภูเพ็ก ตําบลนาหัวบอ อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
2. พระธาตุดุม ตาํบลงิ้วดอน อําเภอเมอืงสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
3. พระธาตุนารายณเจงเวง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
4. พระธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
5. สะพานขอม อําเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
6. เจดียหิน อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
7. กุฏิพระอาจารยมั่น  ภูริทตัโต  วัดปาภูริทัตตถิราวาส  อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร   
8. กูพันนา อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
9. แหลงโบราณคดีบานดอนธงชัย อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
10. หอไตรวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
11. พระธาตุอุปมุง วัดปาธาตุศรีทอง อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
12. พระธาตุทาอุเทน อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม 
13. พระธาตุเรณนูคร อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  
14. พระธาตุประสิทธ์ิ อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม 
15. พระธาตุมหาชัย อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 
16. พระธาตุศรีคูณ อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม  
17. พระธาตุนคร จังหวัดนครพนม 
18. พระธาตุจําปา จังหวัดนครพนม 
19. วัดโอกาสศรีบัวบาน อําเภอเมอืง จังหวัดนครพนม 
20. รอยพระบาทบานเวินพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
21. วัดพระพุทธโพธ์ิศรี จังหวัดนครพนม 
22. วัดมรุกขนคร จังหวัดนครพนม 
23. พระบางวัดไตรภูมิ จังหวัดนครพนม 
24. วัดนักบุญอันนา จังหวัดนครพนม 
25. วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม 
26. วัดมโนภิรมย อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 
27. วัดพระศรีมหาโพธ์ิ อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 
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28. วัดลัฏฐิกวัน อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 
29. วัดศรีมณฑา อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
30. วัดนรวราราม อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
31. พระเจาองคหลวง ประดิษฐานอยูที่วัดศรีมงคลใต อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
32. หลวงพอสิงหสอง ประดิษฐานอยูท่ีวัดศรบีุญเรือง  อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
33. กลองมโหระทึก อยูที่วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
 
แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  
1. เจดียบูทองกิตติ วัดปาวิเวกวัฒนาราม เปนท่ีเก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุขององคสัมมา สัมพุทธเจา และ
พระธาตุของพระอรหันตสาวกของพระองค ตําบลคําบก อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
2. ปราสาทพระธาตุนารายณเจงเวง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
3. พระธาตุภูเพ็ก อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 
4. เทสกเจดีย เทสกรังสอีนุสรณ อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 
5.  วัดถํ้าอภัยดํารงธรรม (พิพิธภัณฑพระอาจารยวัน อุตตโม)  อําเภอสองดาว  จังหวัดสกลนคร 
6. พระธาตุวัดยอดแกวศรีวิชัย ต.มุกดาหาร อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร 
7. องคพระธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
8. พิพิธภัณฑพระอาจารยมั่น ภูริทัตโต อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
9. พิพิธภัณฑพระอาจารยหลุย จันทสาโร อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
10. พิพิธภัณฑพระอาจารยฝน อาจาโร  อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 
11. ชุมชนเผาผูไท อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
12. พระธาตุศรีสุมงคล ประดิษฐานอยูใน วัดศรสีุมังค (วัดชาง) อําเภอเมอืง จังหวัดมุกดาหาร 
13. หนองญาติ ตําบลหนองญาต ิอําเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
14. พิพิธภัณฑจวนผูวาราชการจังหวัดนครพนม (หลังเกา)  จังหวัดนครพนม 
15. เฮือนเฮือไฟ ถนนสุนทรวิจิตร อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
16. หอแกวมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ตั้งอยู ถนนมุกดาหาร - ดอนตาล อําเภอเมือง 
    จังหวัดมกุดาหาร 
17. วัดศรีมงคลใต พระอารามหลวง ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมกดาหาร 
18. วัดบรรพตคีรี (วัดภูจอกอ) ตั้งอยูบนภูเขา ในเขตอําภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
19. ประดิษฐานหุนขี้ผึ้งจําลองของหลวงปูหลา เขมปตโต ใหพุทธศาสนิกชนไดมากราบไหวสักการบูชา 
    และไดมีการจัดสราง “เขมปตตเจดีย” บรรจุอัฐิ สรางเสร็จเมื่อ พ.ศ.2542 เปนเจดียทรงระฆังควํ่า 
    ชั้นบนเปนพิพิธภัณฑแสดงประวัติ ผลงาน และเครื่องอัฐบริขารสวนตัว อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
20. วัดถํ้าจําปา สถานท่ีที่หลวงปูเสารสําเรจ็อรหันต อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
21. วัดศรสีุมังควนาราม ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร 
22. ถ้ําฝามือแดงและถํ้าตีนแดง ต.นาสีนวล อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร 
23. อุทยานสมเด็จยา (ฐานวรพัฒน)  เปนอุทยานประวัติศาสตร ในทองที่จังหวัดมุกดาหารแหงเดียวอยูใน 
    อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
24. หอกลองวัดมัชฌิมาวาส  จังหวัดมุกดาหาร 
25. หมูบานโฮมสเตยบานภูและบานเปา ตําบลบานเปา อําเภอหนองสูง และบานหนองหลม อําเภอดอนตาล 
    จังหวัดมกุดาหาร 
26. แหลงเรียนรูรอยเทาไดโนเสารทาอุเทน ตําบลพนอม อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม 
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27. บานลุงโฮ (บานทานโฮจิมินห) บานนาจอก ตําบลหนองญาติ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
28. วัดพระบาทเวินปลา ตําบลเวินพระบาท อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม 
29. วัดปาวิเวกวัฒนาราม บานหวยทราย หมูที่ 9 ตําบลคําชะอี อําเภอคาํชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
30. สักการสถาน พระมารดาแหงมรณสักขี (วัดสองคอน) เปนโบสถคริสตนิกายโรมันคาทอลิก บานสองคอน 
    ตําบลปงขาม อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 
31. พิพิธภัณฑภูพาน อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
32. หมูบานโฮมสเตยบาน ตําบลบานเปา อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
 
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและอื่นๆ  
1. หนองหาร อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
2. น้ําตกคําหอม อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
3. อุทยานแหงชาติภูผายล (หวยหวด) อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร 
4. สวนสมเด็จพระศรนีครินทรสกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
5. อุทยานแหงชาติภูพาน อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 
6. ภูลังกา อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม 
7. น้ําตกตาดขาม น้ําตกตาดโพธิ์ อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม 
8. หาดดอนแพง จังหวัดนครพนม  
9. หาดแห จังหวัดนครพนม 
10. ดานสาวคอย อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม  
11. หาดทรายทองศรีโคตรบูรณ จังหวัดนครพนม 
12. สนามกอลฟภูกระแต จังหวัดนครพนม 
13. ตลาดอินโดจีน จังหวัดนครพนม 
14. สวนหลวง ร.9 จังหวัดนครพนม 
15. เขื่อนหนาเมืองนครพนม สวนชมโขง ลองเรือชมทิวทัศนแมน้ําโขง จังหวัดนครพนม 
16. ประติมากรรมหนองหารหลวง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
17. อุทยานแหงชาติมุกดาหาร (ภูผาเทิบ) ตําบลนาสีนวน อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
18. ศูนยศิลปาชีพบานกุดนาขาม อําเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร  
19. ศูนย OTOP พิพิธภัณฑปลาแมน้ําโขง หมูบานมิตรภาพไทย - เวียดนาม 
20. แกงกะเบา อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 
21. อุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว จังหวัดมุกดาหาร 
22. น้ําตกตาดโตน อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
23. พระตําหนักภูพานราชนิเวศน อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
24. น้ําตกตาดโพธ์ิ อําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม 
25. ตลาดอินโดจีน อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
 
ชนเผาพื้นเมือง 
ประกอบดวยชนพ้ืนเมืองและชาวไทยเชื้อสายตางๆ จํานวน 11 ชาติพันธุ ไดแก 
1. ไทลาว  ประกอบดวย  จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร 
2. ไทกะเลิง ประกอบดวย  จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร 
3. ไทยอ  ประกอบดวย  จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร 
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4. ไทโส   ประกอบดวย  จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร 
5. ภูไท   ประกอบดวย  จังหวัดสกลนคร/จังหวัดนครพนม/จังหวัดมุกดาหาร 
6. ไทโยย  ประกอบดวย  จังหวัดสกลนคร/จังหวัดนครพนม/จังหวัดมุกดาหาร 
7. ไทแสก   ประกอบดวย  จังหวัดนครพนม/จังหวัดมุกดาหาร 
8. ไทยกุลา ประกอบดวย  จังหวัดมุกดาหาร 
9. ไทยขา  ประกอบดวย  จังหวัดมุกดาหาร 
10. ชาวไทยเชื้อสายจีน 
11. ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม 
 
เอกลักษณที่สําคัญของจังหวัด 
1. จังหวัดสกลนคร 
 ตนไม  เอกลักษณ ตนอินทนิลน้ํา  
 อาหาร  เอกลักษณ แกงหวาย 
 สินคาที่สําคัญ เอกลักษณ ผายอมคราม / ผาไหม  / ขาวฮาง / เซรามิค / น้ําหมากเมา 
 
2. จังหวัดนครพนม 
 ตนไม  เอกลักษณ ตนกันเกรา 
 อาหาร  เอกลักษณ อาหารชนิดปลาน้ําโขง 
 สินคาที่สําคัญ เอกลักษณ ผาไหม / ผาฝาย / ผาเขียนลาย /สมปลาโด / กาลาแม / เครื่องจักสาน / 
  สุราพื้นเมือง / เคร่ืองดนตรีพื้นเมือง 
 
3. จังหวัดมุกดาหาร 
 ตนไม  เอกลักษณ ตนชางนาว 
 อาหาร  เอกลักษณ เวียดนาม / ปลาน้ําโขง 
 สินคาที่สําคัญ เอกลักษณ ผาหมักโคลน / ผายอมคราม / ตะกราหวาย / ตะกราพลาสตกิ / 
  ผลิตภัณฑจักสานไมไผ 
 
สภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการ ภาค 11 
  ในป พ.ศ.2562 สํานักงานศึกษาธิการ ภาค 11 มีจํานวนสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาทั้งหมด 
1,318 แหง ระดับมัธยมศึกษา 132 แหง วิทยาลัย (อาชีวศึกษา) 9 แหง มหาวิทยาลัย 5 แหง และ มีจํานวน
นักเรียนนักศึกษาตั้งแตกอนระดับประถมศกึษาจนถึงระดับที่สูงกวาปริญญาตรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน ปการศึกษา 2562 
 

จังหวัด สถานศึกษา คร ู นักเรยีน 
สกลนคร 662 10,056 146,551 
นครพนม 516 7,274 108,619 
มุกดาหาร 246 4,028 47,658 

รวม 1,424 21,358 302,828 
 

ที่มา : เว็บไซตกลุมสารสนเทศ สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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จังหวัดสกลนคร 
สังกัด สถานศึกษา ครู นักเรียน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 175 2,560 36,082 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 258 3,035 37,641 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 182 1,947 30,965 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 45 2,371 41,245 
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสกลนคร 1 82 590 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 53 จังหวัดสกลนคร 1 61 618 

รวม 662 10,056 146,551 

 
จังหวัดนครพนม 

สังกัด สถานศึกษา ครู นักเรียน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 249 2,792 34,026 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 185 2,323 29,767 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 81 2,093 44,734 
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนครพนม 1 66 92 

รวม 516 7,274 108,619 

 
จังหวัดมุกดาหาร 

สังกัด สถานศึกษา ครู นักเรียน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 246 2,879 32,743 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 30 1,062 14,529 
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดมุกดาหาร 1 27 172 
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร 1 17 214 

รวม 278 3,985 47,658 

 
สังกัดสํานกังานคณะกรรมการสงเสริมการศกึษาเอกชน ปการศกึษา 2562 
 

จังหวัด สถานศึกษา คร ู นักเรยีน 
สกลนคร 47 815 16,039 
นครพนม 26 292 6,856 
มุกดาหาร 11 146 1,014 

รวม 84 1,253 23,963 
 

ที่มา : เว็บไซตศูนยกลางขอมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปการศกึษา 2562 
 

จังหวัด สถานศึกษา คร ู นักเรยีน 
สกลนคร 4 850 19,223 
นครพนม 2 325 9,610 
มุกดาหาร 1 37 521 

รวม  1,212 29,354 
 

ที่มา : เว็บไซตศูนยกลางขอมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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จังหวัดสกลนคร 
ช่ือสถานศึกษา นักเรียน ครู 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 10,117 159 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 6,334 549 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 2,538 118 
โรงเรียนวิถีธรรมแหงมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 234 24 

รวม 19,223 850 

 
จังหวัดนครพนม 

ช่ือสถานศึกษา นักเรียน ครู 
มหาวิทยาลัยนครพนม 9,526 - 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนครพนม 84 - 

รวม 9,610 325 

 
จังหวัดมุกดาหาร 

ช่ือสถานศึกษา นักเรียน ครู 
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 512 37 

รวม 512 37 

 
สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปการศกึษา 2562 
 

จังหวัด สถานศึกษา คร ู นักเรยีน 
สกลนคร 25 661 22,641 
นครพนม 14 501 8,836 
มุกดาหาร 6 239 4,277 

รวม 45 1,401 35,754 
 

ที่มา : เว็บไซตศูนยกลางขอมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

จังหวัดสกลนคร 
สังกัด สถานศึกษา นักเรียน ครู 

สถานศึกษาของรัฐ 4 10,903 302 
สถานศึกษาของเอกชน 21 11,738 359 

รวม 25 22,641 661 
 

จังหวัดนครพนม 
สังกัด สถานศึกษา นักเรียน ครู 

สถานศึกษาของรัฐ 4 3,351 237 
สถานศึกษาของเอกชน 10 5,485 264 

รวม 14 8,836 501 
 

จังหวัดมุกดาหาร 
สังกัด สถานศึกษา นักเรียน ครู 

สถานศึกษาของรัฐ 3 3,263 239 
สถานศึกษาของเอกชน 3 1,014 - 

รวม 6 4,277 239 
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สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ปการศึกษา 2562 
 

จังหวัด สถานศึกษา คร ู นักเรยีน 
สกลนคร 18 356 20,988 
นครพนม 12 123 11,928 
มุกดาหาร 7 459 6,978 

รวม 37 938 39,894 
 

ที่มา : เว็บไซตศูนยกลางขอมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จําแนกเปนรายจังหวัด ปการศึกษา 2562 
 

จังหวัด สถานศึกษา คร ู นักเรยีน 
สกลนคร 1 30 590 
นครพนม 1 17 220 
มุกดาหาร - - - 

 2 47 810 
 

ที่มา : เว็บไซตศูนยกลางขอมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ชื่อสถานศึกษา นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวมนักเรียน หองเรียน ครู 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 53 สกลนคร 261 329 590 24 30 
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 130 90 220 30 17 

รวม 391 419 810 54 47 

 
สังกัดสํานกังานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ปการศกึษา 2562 
 

จังหวัด สถานศึกษา คร ู นักเรยีน 
สกลนคร 8 67 463 
นครพนม 10 100 926 
มุกดาหาร 1 12 127 

 19 179 1,516 
 

ที่มา : เว็บไซตศูนยกลางขอมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 
สังกัดสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น ปการศึกษา 2562 
 

จังหวัด สถานศึกษา คร ู นักเรยีน 
สกลนคร 502 1,675 29,183 
นครพนม 14 183 8,620 
มุกดาหาร 6 187 8,889 

 43 816 46,692 
 

ที่มา : เว็บไซตศูนยกลางขอมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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จังหวัดสกลนคร 
สังกัด สถานศึกษา ครู นักเรียน 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสกลนคร 4 21 5,414 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบล 13 1,490 3,021 
โรงเรียนสังกัด อบจ.สกลนคร 6 164 2,735 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 479 - 18,013 

รวม 502 1,675 29,183 

 
จังหวัดนครพนม 

สังกัด สถานศึกษา ครู นักเรียน 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม 6 153 3,880 
โรงเรียนสังกัด อบจ.นครพนม 1 30 195 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 465 739 16,365 

รวม 472 922 20,440 

 
จังหวัดมุกดาหาร 

สังกัด สถานศึกษา ครู นักเรียน 
โรงเรียนสังกัด อบต. / ทต. / อบจ. 5 - 2,204 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 183 - 6,685 

รวม 188 - 8,889 

 
สังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ปการศึกษา 2562 
 

จังหวัด สถานศึกษา คร ู นักเรยีน 
สกลนคร 1 14 259 
นครพนม 8 62 649 
มุกดาหาร 2 15 214 

 11 91 1,122 
 

ที่มา : เว็บไซตศูนยกลางขอมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ชื่อสถานศึกษา สังกัด สพท. ครู นักศึกษา 

รร.ตชด.ค็อกนิสไทยฯ สพป.สกลนคร เขต 1 14 259 
รร.ตชด.ชูทิศวิทยา สพป.นครพนม เขต 2 7 122 
รร.ตชด.ชางกลปทุมวันอนุสรณ 8 สพป.นครพนม เขต 2 6 72 
รร.ตชด.บานหาดทรายเพ สพป.นครพนม เขต 2 6 45 
รร.ตชด.บานหนองดู สพป.นครพนม เขต 2 11 164 
รร.ตชด.บานนาสามัคคี สพป.นครพนม เขต 2 8 47 
รร.ตชด.คอนราดเฮงเค็ล สพป.นครพนม เขต 2 8 61 
ศกร.ตชด.บานนากระเสริม สพป.นครพนม เขต 2 8 71 
ศกร.ตชด.บานปากหวยมวง สพป.นครพนม เขต 2 8 67 
รร.ตชด.การทาอากาศยานฯ (ขยายโอกาส) สพป.มุกดาหาร 7 133 
ศกร.ตชด.ใตรมพระบารมี (ธนาคารอาคารสงเคราะหอุปถัมภ) สพป.มุกดาหาร 8 81 

รวม 91 1,122 
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ที่ สังกัด 
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 รวม 

ท้ังหมด ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

         20,685 

1 สพป.สกลนคร เขต 

1 
104 99 203 1,703 1,599 3,302 1,827 1,671 3,498 7,003 

2 สพป.สกลนคร เขต 

2 
253 307 560 1,753 1,729 3,482 1,891 1,713 3,604 7,646 

3 สพป.สกลนคร เขต 

3 
138 130 268 1,360 1,381 2,741 1,581 1,446 3,027 6,036 

สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน 

         4,752 

4 ประเภทสามัญ 655 672 1,327 823 800 1,623 881 847 1,728 4,752 

สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
         81 

5 โรงเรียนวิถีธรรม

แหงมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร 

19 11 30 11 14 25 16 10 26 81 

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น 
         20,519 

6 โรงเรียนสังกัด

เทศบาลนคร

สกลนคร 

39 37 76 82 87 169 70 86 156 401 

7 โรงเรียนสังกัด

เทศบาลตําบล 
385 352 737 331 333 664 355 349 704 2,105 

8 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

(อายุ 2 ป ช 

6,580 ญ 6,260 

= 12,840) 

2,559 2,395 4,954 106 84 190 12 17 29 18,013 

สนง.ตํารวจแหงชาติ 

กองบัญชาการตํารวจ

ตระเวนชายแดน 

         56 

9 โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน    

คอกนิสไทย 

6 12 18 12 7 19 7 12 19 56 

รวมทั้งหมด 4158 4015 8173 6181 6034 12215 6640 6151 12791 71,501 

 

จํานวนนักเรียนชั้นอนุบาลแยกตามสังกัดจังหวัดสกลนคร ปการศึกษา 2562 



17 
 

 
 

ที่ สังกัด 
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 รวม 

ท้ังหมด ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

          

1 สพป.นครพนม เขต 1 121 129 250 1,633 1,513 3,146 1,717 1,674 3,391 6,787 

2 สพป.นครพนม เขต 2 37 37 74 1,416 1,397 2,813 1,542 1,410 2,952 5,839 

สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน 

          

4 ประเภทสามัญ   646   900   942 2,488 

สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
          

5 โรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยนครพนม 
7 3 10 1 3 4 5 8 13 27 

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น 
          

6 โรงเรียนสังกัดอปท.   523   609   562 1,694 

7 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5,978 5,648 11,626 31 42 73 4 2 6 11,705 

สนง.ตํารวจแหงชาติ 

กองบัญชาการตํารวจ

ตระเวนชายแดน 

          

8  42 45 87 68 52 120 49 61 110 317 

รวมทั้งหมด 6,185 5,862 13,216 3,149 3,007 7,665 3,317 3,155 7,976 28,857 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนนกัเรียนช้ันอนุบาลแยกตามสังกัดจังหวัดนครพนม ปการศึกษา 2562 
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ท่ี สังกัด 
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 รวม 

ท้ังหมด ช ญ รวม ช ญ รวม ช ญ รวม 

สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          

1. สพป.มุกดาหาร 129 119 248 1,513 1,505 3,018 1,567 1,509 3,076 6,094 

สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน 
          

2. ประเภทสามัญ 220 194 414 258 245 503 235 246 481 1,398 

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น 
          

3. โรงเรียนในสังกัด 

อปท. 
22 26 48 19 17 36 25 19 44 609 

4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1,438 1,458 2,896 534 489 1,023 7 14 21 3,940 

สนง.ตํารวจแหงชาติ 

กองบัญชาการตํารวจ

ตระเวนชายแดน 

          

5.  14 15 29 12 19 21 11 12 23 73 

รวมทั้งหมด 1,823 1,812 3,635 2,336 2,275 4,601 1,845 1,800 3,645 12,114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนนักเรียนช้ันอนุบาลแยกตามสังกัดจังหวัดมุกดาหาร ปการศึกษา 2562 
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ผลคะแนน O-NET ประจําปการศึกษา 2561 สังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 11 
 

สํานักงานศึกษาธิการภาค 11 
 ภาษาไทย คณติศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ สังคมศึกษา รวม 

ป.6 52.62 33.51 38.09 34.10 - 39.58 
ม.3 51.41 27.34 34.85 27.27 - 35.22 
ม.6 43.28 25.33 28.61 26.68 33.92 31.56 

 
จังหวัดสกลนคร 

 ภาษาไทย คณติศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ สังคมศึกษา รวม 
ป.6 53.25 33.92 38.31 34.52 - 40 
ม.3 55.6 27.51 35.1 27.3 - 36.38 
ม.6 44.07 25.41 28.55 26.06 34.03 31.73 

 
จังหวัดนครพนม 

 ภาษาไทย คณติศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ สังคมศึกษา รวม 
ป.6 51.54 31.90 37.40 33.32 - 37.79 
ม.3 49.44 25.93 33.62 26.59 - 33.90 
ม.6 42.63 23.67 27.98 25.79 33.35 30.68 

 
จังหวัดมุกดาหาร 

 ภาษาไทย คณติศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ สังคมศึกษา รวม 
ป.6 52.71 35.49 38.76 34.30 - 40.32 
ม.3 53.18 29.73 36.60 28.58 - 37.02 
ม.6 45.27 28.23 29.98 28.63 34.64 33.35 

 
แนวโนมการจัดการศึกษาในเขตพื้นท่ี สํานกังานศึกษาธิการภาค 11 
    1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในทุกมิติ เพื่อเชื่อมโยงสูการบริหารการพัฒนาและการแกไข 
ปญหาเชิงพื้นที่ 
    2. การพัฒนาดานการศึกษาที่สอดคลองกับการประกอบอาชีพของประชาชนในจังหวัด 
    3. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและรองรับการกาว
เขาสูประชาคมอาเซียน 
    4. การพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในการประกอบอาชีพและตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน 
    5. การพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การกีฬาและนันทนาการ 
    6. การสงเสริมการดําเนินงานโรงเรียนและสงเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน 
    7. การสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น และจากปราชญชาวบาน 
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ภาคผนวก 
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