
 

 

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 
บริบทของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 

 
วิสัยทัศน์ 
 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะในศตวรรษที่ 21 บนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม  เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
พันธกิจ  
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามทักษะในศตวรรษที่ 21   
 2. ส่งเสริม สนับสนุน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านพหุปัญญา   
 3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชากรทุกช่วงวัยเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
 5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะอาชีพสอดคล้องกับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 
 2. การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 3. การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตด้วย
บริการการศึกษาทุกช่องทาง  
 4. การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพรองรับการเติบโตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 
 5. พัฒนาการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และสามารถจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาตามพหุปัญญาครบทุกด้าน   
 3. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เสมอภาค
และเป็นธรรม 
 4. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 5. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
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1.1 สภาพทางกายภาพ 
     1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต  

   ส านักงานศึกษาธิการ ภาค 11 ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนมและ                
จังหวัดมุกดาหาร มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีแม่น้ าโขงเป็น
เส้นกั้นพรมแดน ที่จังหวัดนครพนมและมุกดาหาร มีสะพานมิตรภาพเชื่อมประเทศไทยกับประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศในกลุ่มอินโดจีนได้                     
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงบนเทือกเขาภูพาน และมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่                        
การท าเกษตรกรรม 
    ส านักงานศึกษาธิการ ภาค 11 ตั้งอยู่ประมาณ เส้นรุ้งที่ 160 องศา 25´  ลิปดา ถึง 170 องศา 
25´ ลิปดา เหนือ และเส้นแวงที่ 1040 องศา 08´ ลิปดา ถึง 1040 องศา 47´ ลิปดา  ตะวันออก มีพ้ืนที่รวม
ประมาณ 19,474.47 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,190,433 ไร่ ประกอบด้วย 

   จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ประมาณ 9,605.76 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 6,003,602 ไร่   
   จังหวัดนครพนม มีพื้นที่ประมาณ 5,528.88 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3,474,437 ไร่       
   จังหวัดมุกดาหาร มีพื้นที่ประมาณ 4,339.83 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,712,394 ไร่ 

โดยมีอาณาเขตดังนี้   
 

   ทิศเหนือ จรดเขต       ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

                ประชาชนลาว  อ าเภอเซกาและอ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 

   ทิศตะวันออก จรดเขต       ติดต่อกับแม่น้ าโขงตรงข้ามแขวงค าม่วนและแขวงสะหวันนะเขต  

         ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

ทิศใต้  จรดเขต       ติดต่อกับอ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อ าเภอชานุมาน                 

         จังหวัดอ านาจเจริญ และอ าเภอหนองพอก  อ าเภอโพนทอง   

         จังหวัดร้อยเอ็ด 

    ทิศตะวันตก จรดเขต       ติดต่อกับจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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แผนที่แสดงเขตการปกครองจังหวัดสกลนคร  จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร 

 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
     ส านักงานศึกษาธิการ ภาค 11 มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงมีระดับความสูงเฉลี่ยของ

พ้ืนที่สูงกว่าระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 100 - 200 เมตร ที่ราบส าคัญคือ  แอ่งสกลนคร มีพ้ืนที่
ครอบคลุมจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร มีลักษณะเป็นที่ราบกว้างใหญ่                   
มีหนองน้ าขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างที่ส าคัญ  คือ หนองหารในจังหวัดสกลนคร โดยแต่ละจังหวัดมีลักษณะ          
ภูมิประเทศ  ดังนี้ 
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  จังหวัดสกลนคร มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปทางด้านทิศใต้เป็นเทือกเขาสูงจากนั้น  
จะค่อยๆ เอียงลาดลงมาทางทิศเหนือและทิศตะวันออก พ้ืนที่อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 172 เมตร 
ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่ตอนใต้เป็นที่ราบสูงบนเทือกเขาภูพานและที่ราบระหว่างหุบเขามีสภาพพ้ืนที่
แบบลูกคลื่นลอนลาดอยู่บริเวณอ าเภอกุดบาก มีล าธารและล าห้วยอันเกิดจากเทือกเขาหลายแห่ง มีป่าไม้
และทุ่งหญ้าเหมาะส าหรับการเลี้ยงสัตว์ พ้ืนที่ด้านตะวันออกและตะวันตก ด้านตะวันออกของจังหวัด ซึ่งมี
เขตติดกับจังหวัดนครพนมมีสภาพพ้ืนที่แบบลูกคลื่นลอนลาด รวมถึงบริ เวณที่ติดกับอ าเภอ                   
นาแก จังหวัดนครพนม ส าหรับทางด้านตะวันตกติดกับจังหวัดอุดรธานีส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับพ้ืนที่
แบบลูกคลื่นลอนลาดเช่นกันเหมาะสมกับการท าไร่ พ้ืนที่ตอนกลางสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบต่ าเหมาะแก่                
การท านา โดยเฉพาะท้องที่อ าเภอเมืองมีหนองหารที่กว้างใหญ่มีน้ าตลอดปี กว้างประมาณ 7 กิโลเมตร 
ยาวประมาณ 18 กิโลเมตร ระดับน้ าลึกประมาณ 3 - 6 เมตร หนองหารเป็นที่รองรับน้ าจากล าน้ าต่างๆ 
หลายสาย พ้ืนที่ตอนเหนือประกอบด้วยพ้ืนที่ในเขตอ าเภอบ้านม่วง อ าเภอวานรนิวาส อ าเภอค าตากล้า 
และอ าเภออากาศอ านวย สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด มีสภาพเป็นป่าปนไร่ ป่าส่วนใหญ่เป็นพวกป่า
แดงโปร่ง มีไม้เต็ง  ไม้รัง พลวง เหนือที่ตั้งอ าเภออากาศอ านวยและริมน้ าสงครามบางส่วนเป็นที่ราบลุ่มน้ า
ท่วมซึ่งใช้ท านาได้บางส่วนเท่านั้น ส่วนใหญ่จะทิ้งให้รกร้างว่างเปล่า มีพวกไม้พุ่มเตี้ยและหญ้าขึ้นปกคลุม
ทั่วไป 
  จังหวัดนครพนม มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม สูงกว่าระดับน้ าทะเล
ประมาณ 140 เมตร สภาพภูมิประเทศ พอจะแบ่งออกได้เป็น 2 เขต คือ เขตตอนเหนือ สภาพพ้ืนที่             
ส่วนใหญ่เป็นเนินสูงและที่ดอน มีป่าไม้สลับกับพ้ืนที่ราบที่ใช้ท านา ทางเหนือสุดของจังหวัดในเขตอ าเภอ    
บ้านแพงมีเทือกเขาภูลังกาทอดผ่าน นอกจากนี้ยังมีแม่น้ าส าคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ าสงครามและแม่น้ าอูน 
ส าหรับอ าเภอในเขตนี้  คือ อ าเภอบ้านแพง อ าเภอศรีสงคราม อ าเภอท่าอุเทน อ าเภอนาหว้า                   
อ าเภอโพนสวรรค์ และอ าเภอนาทม เขตตอนใต้ พ้ืนที่บริเวณใกล้แม่น้ าโขงทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม
ส่วนทางทิศตะวันตก ซึ่งอยู่ห่างจากแม่น้ าโขงออกไปเป็นพ้ืนที่ดอนมีสภาพเป็นป่าเต็งรัง พ้ืนดินส่วนมาก             
มีลักษณะเป็นดินลูกรังบางแห่งมีลักษณะเป็นที่เนิน พ้ืนที่ทางใต้สุดของจังหวัดนครพนมในเขตอ าเภอ             
นาแกมีเทือกเขาภูพานทอดเป็นแนวกั้นเขตระหว่างจังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ส าหรับอ าเภอ
ที่อยู่ในเขตนี้ ได้แก่ อ าเภอเมืองนครพนม อ าเภอเรณูนคร อ าเภอธาตุพนม อ าเภอปลาปาก อ าเภอนาแก 
และอ าเภอวังยาง 

  จังหวัดมุกดาหาร มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ภูเขาอยู่ทางด้านตะวันตก
ของจังหวัด ประกอบด้วยภูเขาสูงชันหลายเทือกเขาติดต่อกัน คือ ภูนางหงส์ ภูถ้ าพระ ภูหลังเส ภูหินเทิบ  
ภูหมากยาง ภูโป่ง ภูมโน มียอดเขาภูจอมศรีเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดประมาณ 420 เมตรจากระดับน้ าทะเล
ปานกลาง มีสภาพเป็นภูเขาหิน ตลอดทั้งมีหินกว้างยาวและหินทับซ้อนกันในรูปแบบต่างๆ หน้าผาสูงชัน 
และดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย เป็นแหล่งก าเนิดของล าน้ าหลายสาย เช่น ห้วยตาเหลื อก ห้วยสิง     
ห้วยสะพาย ห้วยเรือ ห้วยบอน ห้วยช้างชน ห้วยไค้ และห้วยมะเล เป็นต้น ส่วนที่ราบจะอยู่ระหว่างพ้ืนที่
ภูเขาต่อเนื่องมาจนถึงแม่น้ าโขง โดยเป็นที่ราบลุ่มที่กว้างใหญ่ เป็นที่ตั้งของอ าเภอเมืองมุกดาหาร อ าเภอ 
ดงหลวง อ าเภอหว้านใหญ่ อ าเภอค าชะอี อ าเภอดอนตาล และอ าเภอนิคมค าสร้อย มีระดับความสูงเฉลี่ย 
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100 - 200 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ตัวเมืองมุกดาหารมีระดับความสูง 142 เมตร                        
จากระดับน้ าทะเลปานกลาง พื้นที่ค่อยลาดสูงขึ้นจากริมแม่น้ าโขงมาจนถึงเขตภูเขาในทิศตะวันตกและ 
ตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่อ าเภอหว้านใหญ่ อ าเภอดงหลวง อ าเภอเมืองมุกดาหาร  อ าเภอดอนตาล                
ส่วนบริเวณชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลักษณะภูมิประเทศจะเป็นที่ราบ
ลุ่ม ขนานไปตามแม่น้ าโขงครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตอ าเภอดอนดาล อ าเภอเมืองมุกดาหาร และอ าเภอ                     
หว้านใหญ่ 
ที่มา : โครงการศึกษาเพื่อจัดท ากรอบการพัฒนาและแผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองชายแดนมุกดาหาร สกลนคร นครพนม และสระแก้ว                                              
รายงานฉบับสมบูรณ์ (FINAL REPORT) ฉบับปรับปรุง เมษายน 2553  โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

     1.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
        จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร มีลักษณะภูมิอากาศ ดังนี้ 

  (1) ฤดูกาล แบ่งได้เป็น 3 ฤดู ประกอบด้วย ฤดูร้อน เริ่มต้นแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน    
ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม และฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม อากาศเย็น 
และมีหมอกในตอนเช้า 

  (2) อุณหภูมิ พ้ืนที่ 3 จังหวัด มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 26.2 องศาเซลเซียส โดยในฤดูร้อนอุณหภูมิสูง
ที่สุดอยู่ในเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงที่สุดคือ 42.1 องศาเซลเซียส ส่วนฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิลดต่ าจนถึง 3.5 
องศาเซลเซียสในบางวันของเดือนธันวาคมหรือมกราคม พิสัยของอุณหภูมิระหว่างสูงที่สุดกับต่ าที่สุดในรอบปี
ต่างกัน 38.6 องศาเซลเซียส  

  (3) ลมประจ า  ลมที่พัดเข้าสู่พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร มีความเร็วลมเฉลี่ย
เท่ากับ 59 น็อต (Knots) กระแสลมที่พัดผ่านจะมาจากหลายทิศทาง คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ โดยลมมาสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าสู่พ้ืนที่
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมเป็นกระแสลมที่พัดอ่อน ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าสู่พ้ืนที่
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าสู่พ้ืนที่ตั้งแต่ เดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม เป็นลมที่มีความเร็วลมมากกว่าลมอ่ืนๆ กระแสลมนี้พัดมาจากทะเลจีนใต้ เป็น
ลมอุ่นชื่นที่น าความชื้นมาสู่พื้นที่ในช่วงฤดูร้อน 

ที่มา : โครงการศึกษาเพื่อจัดท ากรอบการพัฒนาและแผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองชายแดนมุกดาหาร สกลนคร นครพนม และสระแก้ว รายงานฉบับ
สมบูรณ์ (FINAL REPORT) ฉบับปรับปรุง เมษายน 2553  โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

     1.1.4  การปกครอง 
   ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น อ าเภอ จ านวน 37 แห่ง / ต าบล 

จ านวน 276 แห่ง / เทศบาลต าบลจ านวน  112 แห่ง / องค์การบริหารส่วนต าบล 184 แห่ง / หมู่บ้าน 
จ านวน  3,164  แห่ง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงอาณาเขตการปกครองส านักงานศึกษาธิการ ภาค 11  ปี พ.ศ. 2563 
 

จังหวัดสกลนคร 

 

 

อ าเภอ 
พ้ืนที่ 

(ตารางกิโลเมตร) 
ต าบล หมู่บ้าน 

เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ต าบล 

อบต. 

1.  เมืองสกลนคร 571,474 16 173 1 9 8 

2.  สว่างแดนดิน 606,250 16 189 - 7 11 

3.  วานรนิวาส 625,625 14 182 - 6 9 

4.  พรรณานิคม 421,112 10 135 - 8 3 

5.  บ้านม่วง 531,250 9 98 - 2 8 

6.  อากาศอ านวย 365,625 8 94 - 6 3 

7.  วาริชภูมิ 297,578 5 71 - 4 2 

8.  พังโคน 239,844 5 69 - 4 2 

9.  กุสุมาลย ์ 283,750 5 71 - 1 5 

10. เจริญศิลป์ 250,625 5 59 - 1 5 

11. โพนนาแก้ว 220,000 5 53 - 3 2 

12. ภูพาน 417,500 4 65 - 2 2 

13. ค าตากล้า 251,250 4 61 - 2 3 

14. โคกศรีสุพรรณ 132,500 4 53 - 1 3 

15. ส่องดาว 198,594 4 46 - 5 - 

16. เต่างอย 205,000 4 32 - - 4 

17. นิคมน้ าอูน 101,250 4 29 - - 4 

18. กุดบาก 284,375 3 40 - 4 - 

รวม 6,003,602 125 1,520 1 65 74 

(ท่ีมา : ท่ีท าการปกครองจังหวัดสกลนคร 2563) 
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จังหวัดนครพนม 

 

(ท่ีมา : ท่ีท าการปกครองจังหวัดนครพนม 2563) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ าเภอ 
พ้ืนที่ 

(ตารางกิโลเมตร) 
ต าบล หมู่บ้าน 

เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ต าบล 

อบต. 

1. เมืองมุกดาหาร 1,235 12 149 1 10 2 

2. นิคมค าสร้อย 377 7 79 - 2 6 

3. หว้านใหญ่ 85 5 43 - 2 2 

4. ดอนตาล 511 7 63 - 3 5 

5. ค าชะอี 713 9 88 - 1 9 

6. หนองสูง 410 6 44 - 3 2 

7. ดงหลวง 1,076 6 60 - 3 3 

รวม 4,407 52 526 1 24 29 
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จังหวัดมุกดาหาร 

 

 
     1.1.5  ประชากร 
     1. จ านวนประชากร 
         ประชากรของส านั กงานศึกษาธิการภาค 11  ประกอบด้วย 3 จั งหวัด ได้ แก่                     
จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร มีจ านวนประชากร ใน ปี พ.ศ. 2563  รวมทั้งสิ้น 
2,214,633 เป็นชาย  1,103,146 คน  เป็นหญิง  1,111,487 คน  
 

 
 
 
 

อ าเภอ 
พ้ืนที่ 

(ตารางกิโลเมตร) 
ต าบล หมู่บ้าน 

เทศบาล
เมือง 

เทศบาล
ต าบล 

อบต. 

1.  เมืองนครพนม 853,306 15 165 1 1 12 

2.  ท่าอุเทน 467,983 9 111 - 2 7 

3.  ธาตุพนม 367.,884 12 136 - 5 7 

4.  นาแก 539,217 12 143 - 2 11 

5.  บ้านแพง 284,731 6 66 - 1 5 

6.  ปลาปาก 547,096 8 85 - 1 8 

7.  ศรีสงคราม 671,371 9 109 - 5 5 

8.  เรณูนคร 253,952 8 91 - 1 8 

9.  นาหว้า 288,448 6 68 - 2 5 

10. โพนสวรรค ์ 718,835 7 90 - 1 7 

11. นาทม 398,129 3 37 - - 3 

12. วังยาง 137,931 4 27 - - 3 

รวม 5,528,883 99 1,128 1 21 81 

(ท่ีมา :ที่ท าการปกครองจังหวัดมุกดาหาร 2562)  
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ตารางที่ 2 แสดงประชากรจากงานทะเบียน จ าแนกตามจังหวัด พ.ศ. 2563 

จังหวัด 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 

สกลนคร 570,346 576,523 1,146,869 

นครพนม 357,523 359,491 717,014 

มุกดาหาร 175,277 175,473 350,750 

รวม 1,103,146 1,111,487 2,214,633 

       ที่มา :  (ส านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง 2563) 
 

   2.  จ านวนครัวเรือน 
        จ านวนครัวเรือนของส านักงานศึกษาธิการ ภาค 11  ใน ปี พ.ศ. 2561 เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่าน

มาเป็น  12,046  ครัวเรือน 
ตารางที ่3 . แสดงจ านวนครัวเรือน จ าแนกจังหวัด พ.ศ. 2560 - 2562  

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

สกลนคร 366,376 372,778 379,651 
นครพนม 220,693 223,957 227,396 
มุกดาหาร 111,842 114,014 115,748 

รวม 698,911 710,749 722,795 
      ที่มา :  (ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 2563) 
 

     1.1.6  วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

    1. เทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม  จังหวัดสกลนคร 
      2. งานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ                
อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
      3. งานประเพณีเซิ้งผีโขน  อ าเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร 
           4. งานประเพณีโส้ร าลึก  อ าเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร 
           5. งานกาชาดและงานรวมน้ าใจไทสกล อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
           6. ประเพณีลอยพระประทีป  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
           7. ประเพณีไหลเรือไฟ  อ าเภออากาศอ านวย  และ  อ าเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร 
           8. ประเพณีบุญบั้งไฟ  อ าเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร 
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           9. ประเพณีฮิตสิบสอง ครองสิบสี่  จังหวัดมุกดาหาร 
           10 ประเพณีปิดบ้าน  จังหวัดมุกดาหาร 
           11. ประเพณีแห่กัณฑ์หลอน  จังหวัดมุกดาหาร 
           12. พิธีกรรมโซ่ถั่งบั้ง  จังหวัดมุกดาหาร 
           13.  พิธีเกยา พิธีบายศรีสู่ขวัญ การร าเต้นหัวดอนตาล การร าภูไท การล าพญาจังหวัดมุกดาหาร 
              14. งานประเพณีไหลเรือไฟ ช่วงออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 จังหวัดนครพนม 
               15. งานนมัสการองค์พระธาตุพนม ขึ้น 15 ค่ า เดือน 3  จังหวัดนครพนม 
              16. งานประเพณีแสกเต้นสาก ขึ้น 2 ค่ า เดือน 3 บ้านอาจสามารถ ต าบลอาจสามารถ  
                   อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม           
              17. งานเทศกาลปลา อ าเภอศรีสงคราม หลังงานไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม 
              18. งานบุญเดือนสี่ของดีนาหว้า ขึ้น 15 ค่ า เดือน 4  จังหวัดนครพนม 
              19. การฟ้อนผู้ไทยเรณูนคร อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
              20. ประเพณีการบายศรีสู่ขวัญ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
              21. ตักบาตรเทโว ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์  ในวันแรม 1 ค่ า เดือน 8 จังหวัด 
                   มุกดาหาร 
              22 ประเพณีจุลกฐิน  จัดเป็นประจ าทุกปี ภายใน 1 เดือนหลังออกพรรษา จังหวัดมุกดาหาร 
              23. ประเพณีไหลเรือไฟโบราณและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สองฝั่งโขง (มุกดาหาร –  
                   สะหวันนะเขต) จังหวัดมุกดาหาร 
              24. ประเพณีไหลเรือไฟโบราณ ณ วัดเวินไชย อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
              25. ประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ระหว่างมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต จังหวัดมุกดาหาร 
              26. งานตรุษจีน 4 แผ่นดิน 4 วัฒนธรรม และงานแสดงสินค้า EWEC - EXPO โดยมีนโยบาย 
                   ที่จะจัดเป็นงานประจ าปีของจังหวัดมุกดาหาร  
              27. งานปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐิน เป็นงานบุญประเพณีของจังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นในช่วงหลัง          
                   วันออกพรรษา  (ช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี) สถานที่จัดงาน ได้แก่   
                   อ าเภอดอนตาล อ าเภอหนองสูง  อ าเภอค าชะอี และอ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
 

การแสดงและการละเล่นพื้นเมือง  
 1. ร ามวยโบราณ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
 2. ร าภูไทย อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
 3. การเล่นกลองเส็ง อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
 4. การเล่นโส้ทั่งบั้ง อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 
 5. โย้ยกลองเลง อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  
 6. การร าเต้ยหัวดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
 7. การร าภูไท จังหวัดมุกดาหาร 
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 8. การล าพญา จังหวัดมุกดาหาร 
    9. ร าศรีโคตรบูรณ์ จังหวัดนครพนม 
   10. ร าหางนกยูง จังหวัดนครพนม 
   11. ฟ้อนผู้ไทเรณูนคร จังหวัดนครพนม   
   12. เซิ้งเมืองเว  จังหวัดนครพนม 
   13. ร าเบิ่งโขง จังหวัดนครพนม 
   14. ร าบายศรี จังหวัดนครพนม 
   15. แสกเต้นสาก จังหวัดนครพนม 
   16. ร าไทญ้อ จังหวัดนครพนม     
   17. ร าบูชาพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
   18. เซิ้งไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม 
 

พิธีกรรมและความเชื่อ 
 1. ร าผีหมอ หรือคล้องช้าง อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
 2. ร าหมอเหยา บ้านโนนหอม อ าเภอเมืองสกลนคร  / กุสุมาลย์ / อากาศอ านวย / วานรนิวาส    
จังหวัดสกลนคร 
 

แหล่งท่องเที่ยว 
 พิพิธภัณฑ์พระเกจิอาจารย์ 
 1. พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
 2. พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 3. พิพิธภัณฑ์หลวงปู่วัน อุตตโม วัดถ้ าอภัยด ารงธรรม อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 
 4. พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย  จันทสาโร  วัดป่าสุทธาวาส อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
 5. เทสก์เจดีย์ วัดถ้ าขาม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 

     โบราณสถาน โบราณวัตถุและโบราณคดี   
 1. พระธาตุภูเพ็ก ต าบลนาหัวบ่อ อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 2. พระธาตุดุม ต าบลงิ้วด่อน อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
 3. พระธาตุนารายณ์เจงเวง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
 4. พระธาตุเชิงชุม อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
 5. สะพานขอม อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
 6. เจดีย์หิน อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 7.  กุฏิพระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต  วัดป่าภูริทัตตถิราวาส  อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร   
 8. กู่พันนา อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
 9. แหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
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   10. หอไตรวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
   11. พระธาตุอุปมุง วัดป่าธาตุศรีทอง อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
   12. พระธาตุท่าอุเทน อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
   13. พระธาตุเรณูนคร อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  
   14. พระธาตุประสิทธิ์ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
   15. พระธาตุมหาชัย อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 
   16. พระธาตุศรีคูณ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม  
   17. พระธาตุนคร จังหวัดนครพนม 
   18. พระธาตุจ าปา จังหวัดนครพนม 
   19. วัดโอกาสศรีบัวบาน อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
   20. รอยพระบาทบ้านเวินพระบาท อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
   21. วัดพระพุทธโพธิ์ศรี จังหวัดนครพนม 
   22. วัดมรุกขนคร จังหวัดนครพนม 
   23. พระบางวัดไตรภูมิ จังหวัดนครพนม 
   24. วัดนักบุญอันนา จังหวัดนครพนม 
   25. วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม 
   26. วัดมโนภิรมย์ อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 
   27. วัดพระศรีมหาโพธิ์ อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร   
   28. วัดลัฏฐิกวัน อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 
   29. วัดศรีมณฑา อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
   30. วัดนรวราราม อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
   31. พระเจ้าองค์หลวง ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีมงคลใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
   32. หลวงพ่อสิงห์สอง ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีบุญเรือง  อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
   33. กลองมโหระทึก อยู่ที่วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 

 

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
   1. เจดีย์บู่ทองกิตติ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม เป็นที่เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า  
       และพระธาตุของพระอรหันต์สาวกของพระองค์ ต าบลค าบก อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
   2. ปราสาทพระธาตุนารายณ์เจงเวง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
   3. พระธาตุภูเพ็ก อ าเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 
   4. เทสก์เจดีย์ เทสก์รังสีอนุสรณ์ อ าเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 
    5.  วัดถ้ าอภัยด ารงธรรม (พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์วัน อุตตโม)  อ าเภอส่องดาว  จังหวัดสกลนคร 
   6. พระธาตุวัดยอดแก้วศรีวิชัย ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
   7. องค์พระธาตุเชิงชุม อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
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   8. พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
   9. พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์หลุย จันทสาโร อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
   10. พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร  อ าเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 
   11. ชุมชนเผ่าผู้ไท อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
   12. พระธาตุศรีสุมงคล ประดิษฐานอยู่ใน วัดศรีสุมังค์ (วัดช้าง) อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
   13. หนองญาติ ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 
   14. พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า)  จังหวัดนครพนม 
   15. เฮือนเฮือไฟ ถนนสุนทรวิจิตร อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
   16. หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ตั้งอยู่ ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล   อ าเภอเมือง   
        จังหวัดมุกดาหาร 
   17. วัดศรีมงคลใต้ พระอารามหลวง ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
   18. วัดบรรพตคีรี (วัดภูจ้อก้อ) ตั้งอยู่บนภูเขา ในเขตอ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
   19. ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งจ าลองของหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้       
        สักการะบูชา และได้มีการจัดสร้าง“เขมปัตตเจดีย์” บรรจุอัฐิ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2542 เป็นเจดีย์  
        ทรงระฆังคว่ า ชั้นบนเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติ ผลงาน และเครื่องอัฐบริขารส่วนตัว  
        อ าเภอค าชะอีจังหวัดมุกดาหาร 
   20. วัดถ้ าจ าปา สถานที่ท่ีหลวงปู่เสาร์ส าเร็จอรหันต์ อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
   21. วัดศรีสุมังค์วนาราม ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
   22. ถ้ าฝ่ามือแดงและถ้ าตีนแดง ต าบลนาสีนวล อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
   23. อุทยานสมเด็จย่า (ฐานวรพัฒน) ์ เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ในท้องที่จังหวัดมุกดาหาร แห่งเดียว  
        อยู่ในอ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
   24. หอกลองวัดมัชฌิมาวาส  จังหวัดมุกดาหาร 
   25. หมู่บ้านโฮมสเตย์บ้านภูและบ้านเป้า ต าบลบ้านเป้า อ าเภอหนองสูง และบ้านหนองหล่ม  
         อ าเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร 
   26. แหล่งเรียนรู้รอยเท้าไดโนเสาร์ท่าอุเทน ต าบลพนอม อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
   27. บ้านลุงโฮ (บ้านท่านโฮจิมินห์) บ้านนาจอก ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
   28. วัดพระบาทเวินปลา ต าบลเวินพระบาท อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
   29. วัดป่าวิเวกวัฒนาราม บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 9 ต าบลค าชะอี อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
    30.  สักการสถาน พระมารดาแหง่มรณสักขี (วัดสองคอน) เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  บ้านสองคอน  
            ต าบลป่งขาม อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 
   31. พิพิธภัณฑ์ภูพาน อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
   32. หมู่บ้านโฮมสเตย์บ้าน ต าบลบ้านเป้า อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
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แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและอ่ืนๆ  
  1. หนองหาร อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
  2. น้ าตกค าหอม อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
  3. อุทยานแห่งชาติภูผายล (ห้วยหวด) อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
  4. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนคร อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
  5. อุทยานแห่งชาติภูพาน อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 
  6. ภูลังกา อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 
  7. น้ าตกตาดขาม น้ าตกตาดโพธิ์ อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 
  8. หาดดอนแพง จังหวัดนครพนม  
  9. หาดแห่ จังหวัดนครพนม 
  10. ดานสาวคอย อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม  
  11. หาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์ จังหวัดนครพนม 
  12. สนามกอล์ฟภูกระแต จังหวัดนครพนม 
  13. ตลาดอินโดจีน จังหวัดนครพนม 
  14. สวนหลวง ร.9 จังหวัดนครพนม 
  15. เขื่อนหน้าเมืองนครพนม สวนชมโขง ล่องเรือชมทิวทัศน์แม่น้ าโขง  จังหวัดนครพนม 
  16. ประติมากรรมหนองหารหลวง อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
  17. อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร (ภูผาเทิบ) ต าบลนาสีนวน อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร    
  18. ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  
  19. ศูนย์ OTOP พิพิธภัณฑ์ปลาแม่น้ าโขง หมู่บ้านมิตรภาพไทย – เวียดนาม 
  20. แก่งกะเบา อ าเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร    
  21. อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว จังหวัดมุกดาหาร    
  22. น้ าตกตาดโตน อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร   
  23. พระต าหนักภูพานราชนิเวศน์ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
  24. น้ าตกตาดโพธิ์ อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 
  25. ตลาดอินโดจีน อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
 

ชนเผ่าพื้นเมือง  
ประกอบด้วยชนพื้นเมืองและชาวไทยเชื้อสายต่างๆ  จ านวน  11  ชาติพันธุ์ ได้แก่ 
  1. ไทลาว     ประกอบด้วย    จังหวัดสกลนคร/จังหวัดนครพนม/จังหวัดมุกดาหาร 
  2. ไทกะเลิง   ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร/จังหวัดนครพนม/จังหวัดมุกดาหาร 
  3. ไทยอ้  ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร/จังหวัดนครพนม/จังหวัดมุกดาหาร 
  4. ไทโส้   ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร/จังหวัดนครพนม/จังหวัดมุกดาหาร 
  5. ภูไท   ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร/จังหวัดนครพนม/จังหวัดมุกดาหาร 
  6. ไทโย้ย  ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร/จังหวัดนครพนม/จังหวัดมุกดาหาร 

http://province.m-culture.go.th/mukdahan/Mculture/cul05_1.htm
http://province.m-culture.go.th/mukdahan/Mculture/cul05_2.htm
http://province.m-culture.go.th/mukdahan/Mculture/cul05_3.htm
http://province.m-culture.go.th/mukdahan/Mculture/cul05_4.htm
http://province.m-culture.go.th/mukdahan/Mculture/cul05_4.htm
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  7. แสก   ประกอบด้วย  จังหวัดนครพนม/จังหวัดมุกดาหาร 
  8. ไทยกุลา ประกอบด้วย  จังหวัดมุกดาหาร 
  9. ไทยข่า  ประกอบด้วย  จังหวัดมุกดาหาร 
 10. ชาวไทยเชื้อสายจีน    
 11. ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม 
 

เอกลักษณ์ที่ส าคัญของจังหวัด 
1. จังหวัดสกลนคร 

▪ ต้นไม้  เอกลักษณ์ ต้นอินทนิลน้ า  
▪ อาหาร  เอกลักษณ์ แกงหวาย 
▪ สินค้าท่ีส าคัญ เอกลักษณ์ ผ้าย้อมคราม / ผ้าไหม  / ข้าวฮาง / เซรามิค /             

น้ าหมากเม่า 
    2. จังหวัดนครพนม 

▪ ต้นไม้  เอกลักษณ์ ต้นกันเกรา 
▪ อาหาร  เอกลักษณ์ อาหารชนิดปลาน้ าโขง 
▪ สินค้าท่ีส าคัญ เอกลักษณ์ ผ้าไหม / ผ้าฝ้าย / ผ้าเขียนลาย /ส้มปลาโด /  

     กาลาแม / เครื่องจักสาน /สุราพ้ืนเมือง /         
เครื่องดนตรีพ้ืนเมือง 

    3. จังหวัดมุกดาหาร 
▪ ต้นไม้  เอกลักษณ์ ต้นช้างน้าว 
▪ อาหาร  เอกลักษณ์ เวียดนาม / ปลาน้ าโขง 
▪ สินค้าที่ส าคัญ เอกลักษณ์ ผ้าหมักโคลน / ผ้าย้อมคราม / ตะกร้าหวาย /

     ตะกร้าพลาสติก / ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 
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1.2  สภาพการจัดการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
       การศึกษา 

1.2.1 จ านวนสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา รายจังหวัด จ าแนกตามระดับการศึกษาและชั้น
ปีในปีการศึกษา 2563 
         ในปี พ.ศ.2563  ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 มีจ านวนสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา
ทั้งหมด 1,291 แห่ง ระดับมัธยมศึกษา 126 แห่ง วิทยาลัย (อาชีวศึกษา) 44 แห่ง และมีจ านวนนักเรียน
นักศึกษาตั้งแต่ก่อนระดับประถมศึกษาจนถึงระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี  4  จ านวนสถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                       
               ปีการศึกษา 2563. จ าแนกรายจังหวัด  

จังหวัด สถานศึกษา คร ู นักเรียน 
สกลนคร 
นครพนม 
มุกดาหาร 

660 
482 
276 

7,978 
8,239 
3,936 

144,700 
92,473 
45,060 

รวม 1,418 20,153 282,233 
      ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จ านวนนักเรียน สถานศึกษา ข้าราชการครู ห้องเรียน สังกัดสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                      
ปีการศึกษา 2563 แยกเขตพื้นรายจังหวัด 
จังหวัดสกลนคร 

 
สังกัด 

นักเรียน
ชาย 

นักเรียน
หญิง 

สถาน
ศึกษา 

คร ู ห้องเรียน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 18,280 17,158 175 2,703 1,850 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 19,401 18,123 258 3,064 2,469 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 15,680 14,774 182 2,533 1,836 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 17,358 23,926 45 2,578 1,228 

รวม 70,719 73,981 660 10,878 7,383 
      ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

จังหวัดนครพนม 
สังกัด นักเรียน

ชาย 
นักเรียน

หญิง 
สถาน
ศึกษา 

คร ู ห้องเรียน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 17,257 15,971 249 2,748 2,393 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 14,976 14,070 181 2,271 1,840 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 13,244 16,955 51 2,090 1,038 

รวม 45,477 46,996 481 7,109 5,271 
      ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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จังหวัดมุกดาหาร 
 

สังกัด 
นักเรียน

ชาย 
นักเรียน

หญิง 
สถานศึกษา คร ู ห้องเรียน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 15,882 14,751 246 2,895 2,518 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 6,184 8,243 30 1,037 505 

รวม 22,066 22,994 276 3,932 3,023 
       ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ตารางท่ี  5  จ านวนนักเรียน จ านวนครูและบุคลากรในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   
              จ าแนกเป็นรายจังหวัดปีการศึกษา 2563 

จังหวัด สถานศึกษา คร ู นักเรียน 
สกลนคร 1 25 655 
นครพนม - - - 
มุกดาหาร 1 17 217 

รวม 2 42 872 
      ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จ าแนกรายจังหวัด ปีการศึกษา 2563 
จังหวัดสกลนคร 

ช่ือสถานศึกษา นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวมนักเรยีน คร ู
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สกลนคร 296 361 657 42 

รวม 296 361 657 42 
      ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

จังหวัดมุกดาหาร 
ช่ือสถานศึกษา นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวมนักเรยีน คร ู

โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร 127 90 217 17 
รวม 127 90 217 17 

      ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
ตารางท่ี  6  จ านวนสถานศึกษา ข้าราชการครู และนักเรียนสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ  
               จ าแนกรายจังหวัด ปีการศึกษา 2563 

จังหวัด สถานศึกษา คร ู นักเรียน 
สกลนคร 1 42 431 
นครพนม 1 65 271 
มุกดาหาร 1 17 162 

รวม 3 124 864 
        ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ ส านักบริหารการศึกศึกษาพิเศษ 
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โรงเรียนในสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ จ าแนกรายจังหวัด ปีการศึกษา 2562 
จังหวัดสกลนคร 

ช่ือสถานศึกษา นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวมนักเรยีน คร ู
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนคร 240 191 431 42 

รวม 240 191 431 42 
        ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ ส านักบริหารการศึกศึกษาพิเศษ 
จังหวัดนครพนม 

ช่ือสถานศึกษา นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวมนักเรยีน คร ู
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนครพนม - - 271 65 

รวม   271 65 
        ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ ส านักบริหารการศึกศึกษาพิเศษ 
จังหวัดมุกดาหาร 

ช่ือสถานศึกษา นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวมนักเรยีน คร ู
ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 96 66 162 27 

รวม 96 66 162 27 
        ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ ส านักบริหารการศึกศึกษาพิเศษ 
 

ตารางท่ี  7  จ านวนสถานศึกษา ข้าราชการครู และนักเรียนสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก 
               ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จ าแนกรายจังหวัด ปีการศึกษา 2563 

จังหวัด สถานศึกษา คร ู นักเรียน 
สกลนคร 18 284 20,110 
นครพนม 12 123 11,928 
มุกดาหาร 7 113 14,181 

รวม 37 520 46,219 
     ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ ส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จ านวนนักเรียน ข้าราชการครู ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
 ปีการศึกษา 2562 
จังหวัดสกลนคร  

จังหวัด สถานศึกษา คร ู
จ านวนนักศึกษา รวมนักเรยีน 

นักเรียนชาย นักเรียนหญิง 
สกลนคร 18 284 11,076 9,034 20,110 

รวม 18 284 11,076 9,034 20,110 
     ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ ส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดนครพนม 

จังหวัด สถานศึกษา คร ู
จ านวนนักศึกษา รวมนักเรยีน 

นักเรียนชาย นักเรียนหญิง 
นครพนม 12 123 7,212 4,716 11,928 

รวม 12 123 7,212 4,716 11,928 
     ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ ส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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จังหวัดมุกดาหาร 

จังหวัด สถานศึกษา คร ู
จ านวนนักศึกษา รวมนักเรยีน 

นักเรียนชาย นักเรียนหญิง 
มุกดาหาร 7 113 8,279 5,905 5,905 

รวม 7 113 8,279 5,905 5,905 
     ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ ส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

ตารางท่ี  8  จ านวนสถานศึกษา ข้าราชการครู และนักเรียนสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
               จ าแนกรายจังหวัด ปีการศึกษา 2563 

จังหวัด สถานศึกษา คร ู นักเรียน 
สกลนคร 8 56 512 
นครพนม 10 40 729 
มุกดาหาร 1 8 120 

รวม 19 104 1,361 
        ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 

ตารางท่ี  9  จ านวนสถานศึกษา ข้าราชการครู และนักเรียนสังกัดคณะกรรมการการส่งเสริม 
                การศึกษาเอกชน จ าแนกรายจังหวัด ปีการศึกษา 2563 

จังหวัด สถานศึกษา คร ู นักเรียน 
สกลนคร 47 652 15,389 
นครพนม 22 292 6,819 
มุกดาหาร 12 343 4,109 

รวม 81 1,287 26,317 
        ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ คณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

จ านวนสถานศึกษา ข้าราชการครู และนักเรียนสังกัดคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จ าแนกรายจังหวัด ปีการศึกษา 2563 
จังหวัดสกลนคร 

จังหวัด นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวมนักเรยีน คร ู
สกลนคร 7,739 7,650 15,389 652 

รวม 7,739 7,650 15,389 652 
 
        ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ คณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
จังหวัดนครพนม 

จังหวัด นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวมนักเรยีน คร ู
นครพนม 3,496 3,323 6,819 292 

รวม 3,496 3,323 6,819 292 
        ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ คณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
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จังหวัดมุกดาหาร 
จังหวัด นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวมนักเรยีน คร ู

มุกดาหาร 2,075 2,034 4,109 343 
รวม 2,075 2,034 4,109 343 

        ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ คณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

 
ตารางท่ี  10  จ านวนสถานศึกษา ข้าราชการครู นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ 
                อาชีวศึกษาจ าแนกรายจังหวัด ปีการศึกษา 2563 

จังหวัด สถานศึกษา คร ู นักศึกษา 
สกลนคร 24 753 23,508 
นครพนม 13 501 15,542 
มุกดาหาร 7 198 4,366 

รวม 44 1,452 43,416 
                 ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จ านวนสถานศึกษา ข้าราชการครู และ นักศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 
จ าแนกรายจังหวัด ปีการศึกษา 2563 
จังหวัดสกลนคร 

สังกัด สถานศึกษา คร ู นักศึกษา 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ 4 353 11,719 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชน 20 420 11,786 

รวม 24 773 23,505 
                 ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

จังหวัดนครพนม 
สังกัด สถานศึกษา คร ู นักศึกษา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ 4 237 4,598 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชน 9 264 10,945 

รวม 13 501 15,542 
                 ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

จังหวัดมุกดาหาร 
สังกัด สถานศึกษา คร ู นักศึกษา 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ 4 158 3,285 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชน 3 40 1,081 

รวม 7 198 4,366 
                 ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ตารางท่ี  11  จ านวนนักเรียน ห้องเรียน  และครู สังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
               จ าแนกรายจังหวัด ปีการศึกษา 2563 

จังหวัด สถานศึกษา คร ู นักเรียน 
สกลนคร 1 13 259 
นครพนม 8 67 690 
มุกดาหาร 2 22 233 

รวม 11 102 1,182 
           ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 23 
จังหวัดสกลนคร 

ช่ือสถานศึกษา สังกัด นักเรียน คร ู
โรงเรียน ตชด.ค็อกนิสไทยฯ สพป.สกลนคร เขต 1 259 13 

รวม 259 13 
           ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 23 
 

จังหวัดนครพนม 
ช่ือสถานศึกษา สังกัด นักเรียน คร ู

โรงเรียน ตชด.ชูทิศวิทยา สพป.นครพนม เขต 2 96 6 
โรงเรียน ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 สพป.นครพนม เขต 2 69 6 
โรงเรียน ตชด.บ้านหาดทรายเพ สพป.นครพนม เขต 2 38 5 
โรงเรียน ตชด.บ้านหนองดู ่ สพป.นครพนม เขต 2 223 13 
โรงเรียน ตชด.บ้านนาสามัคค ี สพป.นครพนม เขต 2 49 9 
โรงเรียน ตชด.คอนรางเฮงเคล็ สพป.นครพนม เขต 2 75 10 
โรงเรียน ตชด.บ้านนากระเสริม สพป.นครพนม เขต 2 77 9 
โรงเรียน ตชด.บ้านปากห้วยม่วง สพป.นครพนม เขต 2 63 9 

รวม 690 67 
           ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 23 
 

จังหวัดมุกดาหาร 
ช่ือสถานศึกษา สังกัด นักเรียน คร ู

โรงเรียน ตชด.การท่าอากาศยานฯ สพป.มุกดาหาร 133 11 
โรงเรียน ตชด.ใต้รม่พระบารม ี สพป.มุกดาหาร 100 11 

รวม 233 22 
           ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 23 
ตารางท่ี  12  จ านวนนักเรียน ข้าราชการครู และสถานศกึษา สังกัดกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น  
               จ าแนกรายจังหวัด ปีการศึกษา 2563 

จังหวัด สถานศึกษา คร ู นักศึกษา 
สกลนคร 500 1,993 23,005 
นครพนม 472 909 20,377 
มุกดาหาร 186 233 8,376 

รวม 1,158 3,135 51,758 
                ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ สังกัดกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น 
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จังหวัดสกลนคร 
สังกัด สถานศึกษา นักเรียน คร ู

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสกลนคร 4 2,390 129 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลต าบล 12 3,058 1,693 
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 2,639 171 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 478 17,973 - 

รวม 500 26,060 1,993 
                ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ สังกัดกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัดนครพนม 
สังกัด สถานศึกษา นักเรียน คร ู

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม 6 3,817 140 
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 195 30 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 465 16,365 739 

รวม 472 20,377 909 
                ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ สังกัดกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัดมุกดาหาร 
สังกัด สถานศึกษา นักเรียน คร ู

โรงเรียนสังกัดอบต./ทต./อบจ. 5 2,200 - 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 181 6,376 233 

รวม 186 8,576 233 
                ที่มา : เว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ สังกัดกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1.3.บทวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการศึกษา ปี พ.ศ. 2559 - 2562 
ผลคะแนน O – NET ประจ าปีการศึกษา 2559-2562 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตารางท่ี 13 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)  รายวิชาหลัก  5 รายวิชา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3    
และมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2559-2562 จ าแนกรายจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 

ระดับชั้น จังหวัด 
ค่าเฉลี่ยปี 2559 ค่าเฉลี่ยปี 2560 ค่าเฉลี่ยปี 2561 ค่าเฉลี่ยปี 2562 

ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ สังคม ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ สังคม ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ สังคม ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ สังคม 

ป.6 
สกลนคร 50.68 30.27 37.23 39.71 44.81 43.54 31.48 33.86 37.37   53.25 34.52 33.92 38.31   47.58 30.24 30.54 33.94   

นครพนม 48.77 29.22 34.86 38.10 42.78 41.95 30.16 32.98 36.13   51.54 33.32 31.90 37.40   45.60 29.45 29.69 32.83   

มุกดาหาร 49.43 30.41 37.25 39.22 43.81 44.32 31.63 34.94 38.03   52.71 34.30 35.49 38.76   47.20 30.80 32.24 34.40   

ภาพรวมระดับ ศธภ.11 49.88 29.96 36.47 39.12 44.01 43.13 31.07 33.73 37.07   52.62 34.10 33.51 38.09   46.89 30.07 30.53 33.65   

ภาพรวมระดับประเทศ 52.98 34.59 40.47 41.22 46.68 46.58 36.34 37.12 39.12   55.90 39.24 37.50 39.93   49.07 34.42 32.90 35.55   

ม.3 
สกลนคร 44.74 29.12 26.96 33.66 47.80 46.72 28.37 23.60 30.96   52.13 27.30 27.51 35.10   53.73 30.36 24.38 29.30   

นครพนม 42.68 28.67 25.40 32.70 45.93 43.84 27.73 21.93 30.01   49.44 26.59 25.93 33.62   51.83 29.79 23.45 29.21   

มุกดาหาร 45.09 30.05 27.96 34.44 48.09 47.03 29.11 25.84 31.85   53.18 28.58 29.73 36.60   55.19 32.14 26.75 30.53   

ภาพรวมระดับ ศธภ.11 44.12 29.11 26.60 33.46 47.23 45.85 28.28 23.40 30.79   51.43 27.27 27.34 34.85   53.35 30.45 24.44 29.46   

ภาพรวมระดับประเทศ 46.36 31.80 29.31 34.99 49.00 48.29 30.45 26.30 32.28   54.42 29.45 30.04 36.10   55.14 33.25 26.73 30.07   

ม.6 
สกลนคร 50.21 24.30 21.85 30.49 34.85 46.74 24.06 20.53 27.21 33.23 44.07 26.60 25.41 28.55 34.03 40.32 25.31 21.67 27.73 34.72 

นครพนม 47.87 23.87 21.27 29.85 33.86 43.86 22.85 18.88 26.12 31.88 42.63 25.79 23.67 27.98 33.35 38.57 24.51 20.21 26.93 33.41 

มุกดาหาร 50.40 25.50 24.13 31.43 34.90 47.89 25.97 22.75 28.41 32.94 45.27 28.63 28.23 29.98 34.64 40.45 26.59 23.73 29.05 34.94 

ภาพรวมระดับ ศธภ.11 49.49 24.37 22.06 30.45 34.54 46.00 23.99 20.37 27.06 32.74 43.82 26.68 25.33 28.61 33.92 39.79 25.28 21.57 27.70 34.35 

ภาพรวมระดับประเทศ 52.29 27.76 24.88 31.62 35.89 49.25 28.31 24.53 29.37 34.70 47.31 31.41 30.72 30.51 35.16 42.21 29.20 25.41 29.20 35.70 
ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ  (http://www.niets.or.th/th/)

http://www.niets.or.th/th/
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จากตารางที่ 13  แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) รายวิชาหลัก 5 
รายวิชา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มัธยมศึกษาปีที่ 3  และมัธยมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2559 - 
2561  จ าแนกรายจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11  สรุปผล ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2559 
 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีค่าคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 49.88  ภาษาอังกฤษ 29.96   คณิตศาสตร์  
36.47  วิทยาศาสตร์  39.12 และสังคมศึกษา  44.01 
 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีค่าคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย  44.12  ภาษาอังกฤษ  29.11   คณิตศาสตร์  
26.60  วิทยาศาสตร์  33.46  และสังคมศึกษา  47.23 
 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีค่าคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย  49.49  ภาษาอังกฤษ  24.37   คณิตศาสตร์  
22.06  วิทยาศาสตร์  30.45 และสังคมศึกษา  34.54 
  ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2560 
 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีค่าคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 43.13 ภาษาอังกฤษ  31.07   คณิตศาสตร์  
33.73 วิทยาศาสตร์  37.07   
 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีค่าคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 45.85 ภาษาอังกฤษ  28.28   คณิตศาสตร์  
23.40  วิทยาศาสตร์  30.79  
 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีค่าคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย  46.00  ภาษาอังกฤษ  23.99   คณิตศาสตร์  
20.37 วิทยาศาสตร์  27.06 และสังคมศึกษา  32.74 
  ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 
 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีค่าคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย  52.62  ภาษาอังกฤษ  34.10   คณิตศาสตร์  
33.51  และวิทยาศาสตร์  38.09  
 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีค่าคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย  51.43  ภาษาอังกฤษ  27.27   คณิตศาสตร์  
27.34  และวิทยาศาสตร์  34.85  
 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีค่าคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย  43.82  ภาษาอังกฤษ  26.68   คณิตศาสตร์  
25.33  และวิทยาศาสตร์  28.61 และสังคมศึกษา  33.92 
  ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 
 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีค่าคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย  46.89  ภาษาอังกฤษ  30.07   คณิตศาสตร์  
30.53  และวิทยาศาสตร์  33.65  
 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีค่าคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย  53.35  ภาษาอังกฤษ  30.45   คณิตศาสตร์  
24.44  และวิทยาศาสตร์  29.46  
 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีค่าคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย  39.79  ภาษาอังกฤษ  25.28   คณิตศาสตร์  
21.57  วิทยาศาสตร์  27.70  และสังคมศึกษาฯ  34.35
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วิเคราะห์ผลการทดสอบฯ จ าแนกตามระดับชั้น และ 4 วิชาหลัก สรุปผล ดังนี้ 
1. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O - NET 4  วิชาหลัก รายวิชา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2559-2562 จ าแนกรายจังหวัด   

รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 ตารางที่ 14 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O - NET วิชาหลัก 4 รายวิชา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ระดับ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ภาษา 
ไทย 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

ภาษา 
ไทย 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

ภาษา 
ไทย 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

ภาษา 
ไทย 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

ประเทศ 52.98 34.59 40.47 41.22 46.58 36.34 37.12 39.12 55.90 39.24 37.50 39.93 49.07 34.42 32.90 35.55 
ศธภ.11 49.88 29.96 36.47 39.12 43.13 31.07 33.73 37.07 52.62 34.10 33.51 38.09 46.89 30.07 30.53 33.65 
สกลนคร 50.68 30.27 37.23 39.71 43.54 31.48 33.86 37.37 53.25 34.52 33.92 38.31 47.58 30.24 30.54 33.94 
นครพนม 48.77 29.22 34.86 38.10 41.95 30.16 32.98 36.13 51.54 33.32 31.90 37.40 45.60 29.45 29.69 32.83 
มุกดาหาร 49.43 30.41 37.25 39.22 44.32 31.63 34.94 38.03 52.71 34.30 35.49 38.76 47.20 30.80 32.24 34.40 

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (http://www.niets.or.th/th/)  

 จากตารางที่ 14 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O - NET 4  รายวิชาหลัก ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 – 2562 ระดับภาค ของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 11  อภิปรายผล ดังนี้ 
  1) กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2559-2562 ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบฯ ปีการศึกษา 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559 พบว่า ในภาพรวม
ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง  6.75  จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกจังหวัด เรียงจากมาก ไปหาน้อย ดังนี้ จังหวัด
สกลนครลดลง 7.14  จังหวัดนครพนมลดลง 6.82  และจังหวัดมุกดาหารลดลง 5.11 ส่วนในปีการศึกษา 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2560 พบว่า ในภาพรวม
ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น  9.49  จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นทุกจัง หวัด เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้                  
จังหวัดสกลนครเพ่ิมขึ้น 9.71 จังหวัดนครพนมเพ่ิมขึ้น 9.59 และจังหวัดมุกดาหารเพ่ิมขึ้น 8.39 ส่วนในปีการศึกษา 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 พบว่า                
ในภาพรวมระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 5.73  จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกจังหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
จังหวัดสกลนครลดลง 5.67  จังหวัดนครพนมลดลง 5.92 และจังหวัดมุกดาหาร 5.51   
 

http://www.niets.or.th/th/
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  2) กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559-2562 ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบฯ ปีการศึกษา 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559 พบว่า            
ในภาพรวมระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น  1.11  จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นทุกจังหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
จังหวัดสกลนครเพ่ิมขึ้น 1.21  จังหวัดมุกดาหารเพ่ิมขึ้น 1.22  และจังหวัดนครพนมเพ่ิมขึ้น 0.94 ส่วนในปีการศึกษา 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 พบว่า                     
ในภาพรวมระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น  3.03  จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นทุกจั งหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้  จังหวัดนครพนมเพ่ิมขึ้น 3.16  จังหวัดสกลนครเพ่ิมขึ้น 3.04 และจังหวัดมุกดาหารเพ่ิมขึ้น 2.67  ส่วนในปีการศึกษา 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 
พบว่า ในภาพรวมระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง  5.73  จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกจั งหวัด เรียงจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ จังหวัดสกลนครลดลง 5.67 จังหวัดนครพนมลดลง 5.94 และจังหวัดมุกดาหารลดลง 5.51  
  3) กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559-2562 ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบฯ ปีการศึกษา 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559 พบว่า ในภาพรวม
ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง  2.74  จ าแนกรายระดับจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกจังหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ จังหวัด
สกลนครลดลง 3.37  จังหวัดมุกดาหารลดลง 2.31 และจังหวัดนครพนมลดลง 1.88  ส่วนในปีการศึกษา 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 พบว่า ในภาพรวม ระดับ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 11  มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 0.22  จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 1 จังหวัด คือ จังหวัดนคร พนมลดลง 1.08 และค่า
คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 2 จังหวัด คือ จังหวัดสกลนครเพ่ิมขึ้น 0.06 และจังหวัดมุกดาหารเพ่ิมขึ้น 0.55 ส่วนในปีการศึกษา 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 พบว่า    
ในภาพรวมระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 2.98  จ าแนกรายระดับจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกจังหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
จังหวัดสกลนครลดลง 3.38  จังหวัดมุกดาหารลดลง 3.25 และจังหวัดนครพนมลดลง 2.21 
  4) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559-2562 ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบฯ  ปีการศึกษา 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 พบว่า             
ในภาพรวมระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง  2.05  จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกจังหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
จังหวัดสกลนครลดลง 2.37  จังหวัดนครพนมลดลง 1.97  และจังหวัดมุกดาหารลดลง 1.19  ส่วนในปีการศึกษา 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2560  พบว่า ในภาพรวม
ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น  1.02  จ าแนกระดับรายจังหวัด  พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นทุกจังหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้  จังหวัด
นครพนมเพ่ิมขึ้น 1.27  จังหวัดสกลนคร 0.94  และจังหวัดมุกดาหาร 0.73  ส่วนในปีการศึกษา 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 พบว่า ในภาพรวมระดับส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 11  มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง  4.44  จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกจังหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ จังหวัดนครพนมลดลง 4.57 
จังหวัดสกลนครลดลง 4.37 และจังหวัดมุกดาหารลดลง 4.36 
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2. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O – NET  วิชาหลัก 4  รายวิชา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา 2559-2562 จ าแนกรายจังหวัด ดังตารางที ่3  รายละเอียด
ดังตารางที ่3 

 ตารางท่ี 15 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O – NET  วิชาหลัก 4 รายวิชาหลัก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ภาษา 
ไทย 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

ภาษา 
ไทย 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

ภาษา 
ไทย 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร ์

ภาษา 
ไทย 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร ์

ประเทศ 46.36 31.80 29.31 34.99 48.29 30.45 26.30 32.28 54.42 29.45 30.04 36.10 55.14 33.25 26.73 30.07 

ศธภ.11 44.12 29.11 26.60 33.46 45.85 28.28 23.40 30.79 51.43 27.27 27.34 34.85 53.35 30.45 24.44 29.46 

สกลนคร 44.74 29.12 26.96 33.66 46.72 28.37 23.60 30.96 52.13 27.30 27.51 35.10 53.73 30.36 24.38 29.30 

นครพนม 42.68 28.67 25.40 32.70 43.84 27.73 21.93 30.01 49.44 26.59 25.93 33.62 51.83 29.79 23.45 29.21 

มุกดาหาร 45.09 30.05 27.96 34.44 47.03 29.11 25.84 31.85 52.18 28.58 29.73 36.60 55.19 32.14 26.75 30.53 

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (http://www.niets.or.th/th/)  

 จากตารางที่ 15  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O - NET  วิชาหลัก  4  รายวิชา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 – 2562 ระดับภาค  
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 11  อภิปรายผล ดังนี้ 
  1) กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2559-2562 ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบฯ ปีการศึกษา 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559 พบว่า              
ในภาพรวมระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 1.73  จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นทุกจังหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
จังหวัดสกลนครเพ่ิมขึ้น 1.98  จังหวัดมุกดาหารเพ่ิมขึ้น 1.94  และจังหวัดนครพนมเพ่ิมขึ้น 1.16  ส่วนในปีการศึกษา 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560  พบว่า                  
ในภาพรวมระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 5.58  จ าแนกระดับ   รายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นทุกจังหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
จังหวัดนครพนมเพ่ิมข้ึน 5.60  จังหวัดสกลนครเพ่ิมข้ึน 5.41  และจังหวัดมุกดาหารเพ่ิมข้ึน 5.15  ส่วนในปีการศึกษา 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 พบว่า                   
ในภาพรวมระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น  1.92  จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นทุกจั งหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ จังหวัดมุกดาหารเพิม่ข้ึน 3.01  จังหวัดนครพนมเพ่ิมข้ึน 2.39  และจังหวัดสกลนครเพ่ิมข้ึน 1.60  
  2) กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559-2562 ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบฯ ปีการศึกษา 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559 พบว่า         
ในภาพรวมระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11 มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 0.83  จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกจังหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
จังหวัดนครพนมและมุกดาหารลดลง 0.94 และจังหวัดสกลนครลดลง 0.75   ส่วนในปีการศึกษา 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 พบว่า ในภาพรวมระดับ

http://www.niets.or.th/th/
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ส านักงานศึกษาธิการภาค 11  มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 1.01  จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกจังหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้                           
จังหวัดนครพนมลดลง 1.14  จังหวัดสกลนครลดลง 1.07  และจังหวัดมุกดาหารลดลง 0.53  ส่วนในปีการศึกษา 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 พบว่า                    
ในภาพรวมระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น  3.18  จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นทุกจั งหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ จังหวัดมุกดาหารเพิ่มข้ึน 3.56  จังหวัดนครพนมเพ่ิมข้ึน 3.20 และจังหวัดสกลนคร 30.6  
  3) กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559-2562 ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบฯ ปีการศึกษา 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559 พบว่า ในภาพรวม
ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 3.20 จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกจังหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ จังหวัดนครพนม
ลดลง 3.47 จังหวัดสกลนครลดลง 3.36  และจังหวัดมุกดาหารลดลง 2.12  ส่วนในปีการศึกษา 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560  พบว่า  ในภาพรวมระดับส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 11  มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 3.94  จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นทุกจังหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้  จังหวัดนครพนมเพ่ิมขึ้น 4.00  
จังหวัดสกลนครเพ่ิมขึ้น 3.91  และจังหวัดมุกดาหารเพ่ิมขึ้น 3.89  ส่วนในปีการศึกษา 2562 เมื่อเปรียบเทยีบกับ ปีการศึกษา 2561 พบว่า ในภาพรวมระดับส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 11  มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง  2.90  จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกจังหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ จังหวัดสกลนครลดลง 3.13  จังหวัด
มุกดาหาร 2.98  และจังหวัดนครพนมลดลง 2.48 
  4) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559-2562 ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบฯ  ปีการศึกษา 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559 พบว่า        
ในภาพรวมระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 2.67  จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกจั งหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
จังหวัดสกลนครลดลง 2.70  จังหวัดนครพนมลดลง 2.69  และจังหวัดมุกดาหารลดลง 2.59  ส่วนในปีการศึกษา 2561 เมื่อเปรียบเทียบ กับปีการศึกษา 2560 พบว่า                           
ในภาพรวม ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 4.06  จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นทุกจังหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
จังหวัดมุกดาหารเพ่ิมขึ้น 4.75  จังหวัดสกลนครเพ่ิมขึ้น 4.14 และจังหวัดนครพนมเพ่ิมขึ้น 3.61  ส่วนในปีการศึกษา 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับ  ปีการศึกษา 2561 พบว่า                    
ในภาพรวมระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 5.39  จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกจังหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
จังหวัดมุกดาหาร 6.07  จังหวัดสกลนคร 5.80 และจังหวัดนครพนมลดลง 4.41 
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3. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O - NET รายวิชาหลัก 5 รายวิชา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2559-2562 จ าแนกรายจังหวัด  
รายละเอียดดังตารางที่ 4 

 ตารางท่ี 16 ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O - NET  รายวิชาหลัก 5  รายวิชา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ระดับ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ภาษา 
ไทย 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา 

ภาษา 
ไทย 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สังคม 
ศึกษา 

ภาษา 
ไทย 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา 

ภาษา 
ไทย 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา 

ประเทศ 52.29 27.76 24.88 31.62 35.89 49.25 28.31 24.53 29.37 34.70 47.31 31.41 30.72
2 

30.51 35.16 42.21 29.20 25.41 29.20 35.70 
ศธภ.11 49.49 24.37 22.06 30.45 34.54 46.00 23.99 20.37 27.06 32.74 43.82 26.68 25.33 28.61 33.92 39.79 25.28 21.57 27.70 34.35 
สกลนคร 50.21 24.30 21.85 30.49 34.85 46.74 24.06 20.53 27.21 33.23 44.07 26.60 25.41 28.55 34.03 40.32 25.31 21.67 27.73 34.72 
นครพนม 47.87 23.87 21.27 29.85 33.86 43.86 22.85 18.88 26.12 31.88 42.63 25.79 23.67 27.98 33.35 38.57 24.51 20.21 26.93 33.41 
มุกดาหาร 50.40 25.50 24.13 31.43 34.90 47.89 25.97 22.75 28.41 32.94 45.27 28.63 28.23 29.98 34.46 40.45 26.59 23.73 29.05 34.94 

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (http://www.niets.or.th/th/)  
 จากตารางที่ 16  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O - NET รายวิชาหลัก 5  รายวิชา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2559 – 2562 ระดับภาค  
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 11  อภิปรายผล ดังนี้ 
    1) กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2559-2562 ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบฯ ปีการศึกษา 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559 พบว่า ในภาพรวม
ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 3.49  จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า  มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกจังหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้                  
จังหวัดนครพนมลดลง 4.01  จังหวัดสกลนคร 3.47  และจังหวัดมุกดาหารลดลง 2.51 ส่วนในปีการศึกษา 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560  พบว่า ในภาพรวมระดับ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 11  มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 2.18  จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกจังหวัด เรียงจากมากไปห าน้อย ดังนี้                        
จังหวัดสกลนครลดลง 2.67 จังหวัดมุกดาหารลดลง 2.62  และจังหวัดนครพนมลดลง 1.23 ส่วนในปีการศึกษา 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 พบว่า ในภาพรวม
ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 4.03  จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกจั งหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้                    
จังหวัดมุกดาหารลดลง 4.82  จังหวัดนครพนมลดลง 4.06  และจังหวัดสกลนครลดลง 3.75 
 2) กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559-2562 ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบฯ  ปีการศึกษา 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559 พบว่า             
ในภาพรวมระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 0.38  จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า  มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 2 จังหวัดและสูงขึ้น 1 จังหวัด               
เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้  จังหวัดนครพนมลดลง 1.02 จังหวัดสกลนครลดลง 0.24 และจังหวัดมุกดาหารเพ่ิมขึ้น 0.47  ส่วนในปีการศึกษา 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปี
การศึกษา 2560  พบว่า ในภาพรวมระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 2.69  จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้ นทุกจังหวัด 

http://www.niets.or.th/th/
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เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้  จังหวัดนครพนมเพ่ิมขึ้น 2.94  จังหวัดมุกดาหารเพ่ิมขึ้น 2.66 และจังหวัดสกลนครเพ่ิมขึ้น2.54ส่วนในปีการศึกษา 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปี
การศึกษา 2561 พบว่า ในภาพรวมระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 1.40  จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกจังหวัด                                    
เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ จังหวัดมุกดาหารลดลง 2.04  จังหวัดสกลนครลดลง 1.29 และจังหวัดนครพนมลดลง 1.28 
 3) กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559-2562 ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบฯ  ปีการศึกษา 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559 พบว่า ในภาพรวมระดับ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 11  มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 1.69  จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกจังหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้  จังหวัดนครพนมลดลง 
2.39 จังหวัดมุกดาหาร 1.38  และจังหวัดสกลนครลดลง 1.32  ส่วนในปีการศึกษา 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560  พบว่า ในภาพรวมระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 4.96  จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นทุกจังหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ จังหวัดมุกดาหารเพ่ิมขึ้น 5.48 จังหวัดนครพนทมเพ่ิมขึ้น 
4.79 และจังหวัดสกลนครเพ่ิมขึ้น 3.88  ส่วนในปีการศึกษา 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 พบว่า ในภาพรวมระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ลดลง 3.76 จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกจังหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้  จังหวัดมุกดาหารลดลง 4.50 จังหวัดสกลนครลดลง 3.74                           
และจังหวัดนครพนมลดลง 3.46 
 4) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559-2562 ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบฯ  ปีการศึกษา 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559 พบว่า ในภาพรวมระดับ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 11   มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 3.39  จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกจังหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้  จังหวัดนครพนมลดลง 
3.73  จังหวัดสกลนครลดลง 3.28 และจังหวัดมุกดาหารลดลง 3.02 ส่วนในปีการศึกษา 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560  พบว่า ในภาพรวมระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 
11 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 1.55  จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นทุกจังหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้  จังหวัดนครพนมเพ่ิมขึ้น 1.86  จังหวัดมุกดาหาร
เพ่ิมขึ้น 1.57 และจังหวัดสกลนครเพ่ิมขึ้น 1.34 ส่วนในปีการศึกษา 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 พบว่า  ในภาพรวมระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11                           
มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 0.91 จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกจังหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้  จังหวัดนครพนมลดลง 1.05  จังหวัดมุกดาหาร
ลดลง 0.93 และจังหวัดสกลนครลดลง 0.82 
 5) กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาฯ ปีการศึกษา 2559-2562 ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบฯ  ปีการศึกษา 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559 พบว่า ในภาพรวมระดบั
ส านักงานศึกษาธิการภาค 11   มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 1.80  จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกจังหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้  จังหวัดนครพนมลดลง 
1.98  จังหวัดมุกดาหารเพ่ิมขึ้น 1.96 และจังหวัดสกลนครลดลง 1.62 ส่วนในปีการศึกษา 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560  พบว่า ในภาพรวมระดับส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 11 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 1.18  จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นทุกจังหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้   จังหวัดมุกดาหารเพ่ิมขึ้น 1.52 จังหวัด
นครพนมเพ่ิมขึ้น 1.47 และจังหวัดสกลนครเพ่ิมขึ้น 0.80 ส่วนในปีการศึกษา 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 พบว่า  ในภาพรวมระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 0.43 จ าแนกระดับรายจังหวัด พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นทุกจังหวัด เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้   จังหวัดสกลนครเพ่ิมขึ้น 0.69  จังหวัด
มุกดาหารเพิ่มข้ึน0.48 และจังหวัดนครพนมเพ่ิมขึ้น 0.06 
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 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ 
(Ordinary National Educational Test : O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% ขึ้นไป ประจ าปีการศึกษา 2559 - 2562   
   ส านักงานศึกษาธิการภาค 12  ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนเฉลี่ยแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% ขึ้นไป ประจ าปีการศึกษา 2559 - 2562  จ าแนกรายจังหวัด
และสังกัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11   
ตารางที่ 17 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% ขึ้นไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางที่ 14 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ  
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50% ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น ประจ าปีการศึกษา 2559 - 2562  จ าแนกรายจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 อภิปรายผล ดังนี้ 

  วิชาภาษาไทย ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2559 พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% ลดลง 21.36  แต่เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2560  พบว่า  ร้อยละของนักเรียนที่มี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% เพ่ิมข้ึน 28.54  และเม่ือเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562  และปีการศึกษา 
2561  พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% ลดลง 17.90 
  วิชาภาษาอังกฤษ ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2559 พบว่า  ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% เพ่ิมขึ้น 2.19  แต่เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561  และปีการศึกษา 2560  พบว่า ร้อยละของ
นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% เพ่ิมขึ้น 0.15  และเมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562                      
และปีการศึกษา 2561  พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% ลดลง 5.12 
  วิชาคณิตศาสตร์ ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2559 พบว่า  ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% ลดลง 8.07  และเม่ือเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561  และปีการศึกษา 2560  พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% เพ่ิมข้ึน 4.40  และเม่ือเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562  และปีการศึกษา 
2561  พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% ลดลง 7.29 
  วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2559 พบว่า  ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% ลดลง 4.41  และเมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561  และปีการศึกษา 2560 พบว่า ร้อยละของ
นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% เพ่ิมขึ้น 2.92  และเมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562                       
และปีการศึกษา 2561  พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% ลดลง 4.96 
  วิชาสังคมศึกษา ฯ ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2559 มีการทดสอบในวิชาสังคมศึกษาฯ ดังตารางพบว่า ส่วนในปีการศึกษา 2560 
ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ไม่มีการทดสอบในวิชาสังคมศึกษา ฯ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  
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ตารางที่ 18  ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50%                  
ขึ้นไป เพ่ิมข้ึนประจ าปีการศึกษา 2559 - 2562  จ าแนกรายจังหวัด และสังกัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
จากตารางที่ 15 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% ขึ้นไป ระดับชั้น 
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มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา  2559 - 2562  จ าแนกระดับจังหวัด และสังกัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 อภิปรายผล ดังนี้ 
  วิชาภาษาไทย ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2559 พบว่า  ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์ คะแนนร้อยละ 50% เพ่ิมขึ้น 3.39  และเมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561  และปีการศึกษา 2560  พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% เพ่ิมขึ้น 15.77  และเมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562  และปีการศึกษา 
2561  พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% เพ่ิมข้ึน 7.13 
  วิชาภาษาอังกฤษ ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2559 พบว่า  ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% ลดลง 1.03  แต่เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561  และปีการศึกษา 2560  พบว่า  ร้อยละของ
นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% ลดลง 0.06  และเมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562                        
และปีการศึกษา 2561  พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50%  เพ่ิมข้ึน 3.41 
  วิชาคณิตศาสตร์ ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2559 พบว่า  ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% ลดลง 1.15  และเมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561  และปีการศึกษา 2560 พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% เพ่ิมข้ึน 0.86  และเม่ือเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562  และปีการศึกษา 2561                                  
พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% ลดลง0.45 
  วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2559 พบว่า  ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% ลดลง 2.38  และเม่ือเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561  และปีการศึกษา 2560  พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% เพ่ิมขึ้น 5.45  และเมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562  และปีการศึกษา 2561  
พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% ลดลง 1.44 
  วิชาสังคมศึกษา ฯ ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  ในปีการศึกษา 2559 พบว่า  ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET)   ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% เท่ากับ 44.64 ส่วนในปีการศึกษา 2560 - 2562  ไม่มีการทดสอบในวิชาสังคมศึกษา ฯ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา 
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ตารางที่ 19  ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50%  
ขึ้นไป เพ่ิมข้ึนประจ าปีการศึกษา 2559 - 2562  จ าแนกรายจังหวัด และสังกัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากตารางที่ 16 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% ขึ้นไป ระดับ   
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2559 - 2562  จ าแนกระดับจังหวัด และสังกัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 อภิปรายผล ดังนี้ 
  วิชาภาษาไทย ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2559 พบว่า  ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนน  ร้อยละ 50% ลดลง 9.43  แต่เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561  และปีการศึกษา 2560  พบว่า  ร้อยละของนักเรียนที่มี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% ลดลง 6.03  และเมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562  และปีการศึกษา 2561  
พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50%  ลดลง 12.42 
  วิชาภาษาอังกฤษ ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2559 พบว่า  ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% เพ่ิมขึ้น 0.44  และเมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561  และปีการศึกษา 2560  พบว่า  ร้อยละของ
นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% เพ่ิมขึ้น 2.26  และเมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562                     
และปีการศึกษา 2561 พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% ลดลง 1.83 
  วิชาคณิตศาสตร์ ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2559 พบว่า  ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% เพ่ิมข้ึน 0.87  แต่เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561  และปีการศึกษา 2560  พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% เพ่ิมขึ้น 3.48  และเมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 
2561  พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50%  ลดลง 2.23 
  วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2559 พบว่า  ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% เพ่ิมข้ึน 1.66  แต่เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561  และปีการศึกษา 2560  พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% ลดลง 1.04  และเมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562  และปีการศึกษา 
2561  พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50%  เพ่ิมขึ้น 0.74 
  วิชาสังคมศึกษา ฯ ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และ 2559 พบว่า  ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% ลดลง 1.45  และเมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561  และปีการศึกษา 2560  พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50% ลดลง 0.27  และเมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562  และปีการศึกษา 
2561  พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50%  เพ่ิมขึ้น 1.01 
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ผลคะแนน V-NET ประจ าปีการศึกษา 2559-2562  
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 11  ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าข้อมูลระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational 
National Education Test : V-NET)  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3  และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2  ปีการศึกษา 2559 - 2562  จ าแนกราย
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11  ในเชิงแนวโน้ม 4 ปีย้อนหลัง  (ปีการศึกษา 2559 – 2562)  เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในพ้ืนที ่รายละเอียดดังตารางที่ 20 

 ตารางท่ี 20  ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Education Test : V-NET)  ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3  และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2  ปีการศึกษา 2559 - 2562  จ าแนกรายจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11  

 
 
 

ระดับ 

ระดับชั้น / ปีการศึกษา 

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 3 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

ประเทศ 37.93 41.6 41.63 43.63 37.35 37.11 40.04 40.72 

ศธภ.11 35.73 38.87 38.95 40.97 36.11 35.64 38.44 39.34 

สกลนคร 35.85 39.52 39.51 41.62 36.86 36.29 39.98 39.45 

นครพนม 35.37 37.49 38.21 39.93 36.34 34.99 37.79 38.93 

มุกดาหาร 35.96 39.51 38.59 41.02 35.12 34.78 37.83 40.02 

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (http://www.niets.or.th/th/)  

 

 

 

http://www.niets.or.th/th/
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จากตารางที่ 20  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Education Test : V-NET)  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3           
และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2  ปีการศึกษา 2559 - 2562  จ าแนกรายจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11  สรุปผลการทดสอบในภาพรวม
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 11  จ าแนกตามระดับจังหวัด พบว่า นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3  ในปีการศึกษา 2559 - 2562  แต่ละจังหวัดมีแนวโน้ม
ของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้  
  - จังหวัดสกลนคร  ปีการศึกษา 2559 – 2562  มีแนวโน้มขึ้นเพ่ิมข้ึน/ลงไม่แน่นอน     
  - จังหวัดนครพนม  ปีการศึกษา 2559 – 2562  มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  
  - จังหวัดมุกดาหาร  ปีการศึกษา 2559 – 2562 มีแนวโน้มขึ้นเพ่ิมข้ึน/ลงไม่แน่นอน     
 
สรุปผลการทดสอบในภาพรวมของส านักงานศึกษาธิการภาค 11  จ าแนกตามระดับจังหวัด พบว่า นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2ในปีการศึกษา 2559 - 
2562  แต่ละจังหวัดมีแนวโน้มของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้  
  - จังหวัดสกลนคร  ปีการศึกษา 2559 – 2562  มีแนวโน้มขึ้นเพ่ิมข้ึน/ลงไม่แน่นอน     
  - จังหวัดนครพนม  ปีการศึกษา 2559 – 2562  มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน /ลงไม่แน่นอน     
  - จังหวัดมุกดาหาร  ปีการศึกษา 2559 – 2562 มีแนวโน้มขึ้นเพ่ิมข้ึน/ลงไม่แน่นอน     
 
ผลคะแนน N-NET ประจ าปีการศึกษา 2559 - 2562  

  ส านักงานศึกษาธิการภาค 11  ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าข้อมูลระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (Nonformal National Educational Test : N-NET) ปีการศึกษา 2559 - 2562  จ าแนกรายจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11 โดยใช้ผล
คะแนนการทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ ผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัด กศน. สอบได้ในระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จัดสอบปีละ 2 ครั้ง เฉลี่ยทุกหมวดวิชา 5 สาระวิชา ได้แก่ ฉบับที่ 1 (ความรู้พ้ืนฐาน การพัฒนาสังคม ทักษะ
การเรียนรู้)  และฉบับที่ 2 (การประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิต) มาสังเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ระดับหน่วยงานส านักงานศึกษาธิการภาค 11 รายละเอียดดังนี้  

  คะแนนเฉลี่ยจากการสอบครั้งที่ 2 /2561 (ก.พ.62) และการสอบครั้งที่ 1/2562 (ส.ค.62) ดังตารางที่ 9 
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ตารางท่ี 21  ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Nonformal National Educational Test : N-NET)  
ครั้งที่ 2 /2561 (ก.พ.62) และครั้งที่ 1/2562(ส.ค.62)  ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย จ าแนกรายจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ           
ของส านักงานศึกษาธิการภาค 11   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ  (http://www.niets.or.th/th/) 

http://www.niets.or.th/th/
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 จากตารางที่ 21 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Nonformal National Educational Test : N-NET)  
ครั้งที่ 2 /2561 (ก.พ.62) และครั้งที่ 1/2562(ส.ค.62) ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ าแนกรายจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 11 ปรากฏดังนี้ 
 1) ระดับประถมศึกษา 
     1) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  จ าแนกรายสาระ พบว่า สาระทักษะการด าเนินชีวิต มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (57.02)  รองลงมาคือสาระการ
พัฒนาสังคม (49.04)  สาระทักษะการเรียนรู้ (48.51) สาระการประกอบอาชีพ (42.92)  และสาระความรู้พ้ืนฐาน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (41.21)   
   เมื่อจ าแนกตามระดับจังหวัด พบว่า นักศึกษานอกระบบฯ ระดับประถมศึกษา เรียงล าดับตามจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยรวมทุกวิชามากไปหาน้อย ดังนี้ จังหวัด
นครพนม (55.72)  จังหวัดสกลนคร (45.44 และจังหวัดมุกดาหาร (40.99) 
 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
     1) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  จ าแนกรายสาระ พบว่า สาระทักษะการด าเนินชีวิต มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (43.92) รองลงมาคือสาระ
ทักษะการเรียนรู้ (40.67) สาระทักษะประกอบอาชีพ (38.26) สาระการพัฒนาสังคม (34.20)  และสาระความรู้พื้นฐาน  มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (31.38)   
   เมื่อจ าแนกตามระดับจังหวัด พบว่า นักศึกษานอกระบบฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรียงล าดับตามจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยรวมทุกวิชามากไปหาน้อ ย ดังนี้  
จังหวัดนครพนม (39.78)  จังหวัดสกลนคร (36.93) และจังหวัดมุกดาหาร (36.92) 
 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     1) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับส านักงานศึกษาธิการภาค 11  จ าแนกรายสาระ พบว่า สาระทักษะการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (38.49)  รองลงมาคือสาระการ
ประกอบอาชีพ (37.02) สาระทักษะการด าเนินชีวิต (33.94)  สาระการพัฒนาสังคม (29.47)  สาระความรู้พื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (26.41)   
   เมื่อจ าแนกตามระดับจังหวัด พบว่า นักศึกษานอกระบบฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียงล าดับตามจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยรวมทุกวิชามากไปหาน้อย ดังนี้  
จังหวัดนครพนม (33.60)  จังหวัดมุกดาหาร (33.24) และจังหวัดสกลนคร (32.77) 
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แนวโน้มการจัดการศึกษาของจังหวัดในส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติ เพ่ือเชื่อมโยงสู่การบริหารการพัฒนาและการแก้ไข 

ปัญหาเชิงพ้ืนที่ 
 2. การพัฒนาด้านการศึกษาท่ีสอดคล้องกับการประกอบอาชีพของประชาชนในจังหวัด 
 3. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและรองรับการก้าว

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 4. การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในการประกอบอาชีพและตอบสนองความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
 5. การพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน การกีฬาและนันทนาการ 
 6. การส่งเสริมการด าเนินงานโรงเรียนและส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน 
 7. การส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจากปราชญ์ชาวบ้าน 

 
 


