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นิยาม

การศึกษา (Education) ความหมายของการศึกษา จอหน  ดิวอี้  (John  Dewey)   
ไดใหความหมายของการศึกษาไว  คือ 1.การศึกษาคือชีวิต ไมใชเตรียมตัวเพื่อชีวิต 
2.การศึกษาคือความเจริญงอกงาม 3.การศึกษาคือกระบวนการทางสังคม และ 4.การศึกษา 
คือการสรางประสบการณแกชีวิตซึ่งเปนกระบวนการใหสงเสริมใหบุคคลเจริญเติบโตและมี
ความเจริญงอกงามทางกาย  อารมณ สังคมและสติปญญาจนเปนสมาชิกของสังคมที่มี 
คุณธรรมสูง

เมือง (City) หมายถึง สถานที่ซึ่งกลุมคนที่มีความกระตือรือรนมารวมกันเพื่อดําเนินกิจกรรม 
รวมกลุมในรูปแบบลักษณะตางๆ  (Spiro Kostof)

เมืองการศึกษา หมายถึง สถานที่ซึ่งกลุมคนที่มีความกระตือรือรนที่จะมารวมกัน  
ซึ่งดําเนินกิจกรรมที่เกิดการสรางประสบการณชีวิต สรางกระบวนการทางสังคม 
และเรียนรูชีวิต เรียนรูความเจริญงอกงามของชีวิต เพื่อเปนกระบวนการสงเสริม 
ใหบุคคลเจริญเติบโต ในดานอารมณ สังคมและสติปญญา
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387 B.C. ศตวรรษที่ 9 ศตวรรษที่ 20

การลมสลายของ

อาณาจักรโรมัน ยุคมืด 

ศาสนา มีอํานาจสูงสุด

Greek : Academy of

Athens โดย เพลโต

ใชพื้นที่สาธารณะของ

เมือง ในการแลกเปลี่ยน

ความรูทั่วไป ปรัชญา

Medieval University : 

Bologna University

มหาวิทยาลัยแหงแรกของ

โลก สอนแพทย 

นิติศาสตร เทววิทยา

Modern University/

National University

เรียนรวมกันหลายศาสตร

มีนักเรียนจากหลายพื้นที่

หลายประเทศ

Intergovernmental

University

เนนสอนสาขาเฉพาะทาง

ตามความถนัดของแตละ

พื้นที่/ทองถิ่น

1750 การปฏิวัติ

อุตสาหกรรม การเชื่อม

โยงทางดานคมนาคม

การพัฒนาทางดาน

เทคโนโลยี ตองการ

ความรูเฉพาะทาง

ศตวรรษที่ 18

Openspace/Urban Plaza University and City Univercity City Univercity merge City

Campus Campus

Openspace
City

Openspace

Campus

OpenspaceCity OpenspaceCity

Campus
Facilities

Linkage

City

วิวัฒนาการ
เมือง



เมืองท่าโขลง-คลองหลวง-รังสิต
จังหวัดปทุมธานี

ประเทศ
ไทย

ผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง-คลองหลวง-รังสิต อยู่ในจังหวัดปทุมธานี 

ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) 
เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตรเป็นเมืองปริมณฑล (Sattlelite town) 
ที่รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานครทางตอนเหนือ 

มีการคมนาคมเชื่อมต่อกันที่สะดวกด้วยทางหลวงแผ่นดินและทางพิเศษ 
จึงทำให้เป็นเมืองที่มีการขยายตัวของพาณิชยกรรม และที่พักอาศัย 
ทั้งยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีของภูมิภาคจาก
การมีสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา
รวมถึงพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก 

     การพัฒนาเมือง: 

•    เมืองมีการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีการเข้าถึงที่สะดวกสบาย 
     ผู้คนสามารถมาทำงานแบบไปกลับได้
•    มีการจัดระบบการใช้ที่ดิน ให้ชุมชนเมืองเป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ 
     อุตสาหกรรมการผลิต การศึกษา และการวิจัยในระดับสูง
•    ในแต่ละอำเภอได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
     ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้อย่างหลากหลาย และเป็นการสนับสนุนและส่งเสริม
     ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงพื้นที่ความรู้

กรณี
ศึกษา
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เมืองอ็อกฟอร์ด
ประเทศอังกฤษ

ตาง
ประเทศ

     การพัฒนาเมือง: 

•    มหาวิทยาลัย Oxford ประกอบด้วย 38 สถาบัน มีอาคารหอพัก 6 อาคาร 
     พื้นที่และอาคารของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ ในย่านใจกลางเมือง 
     โดยเฉพาะย่านประวัติศาสตร์ Oxford เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดของเมือง
     มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
•    ย่านใจกลางเมืองที่เป็นย่านอนุรักษ์เก่าแก่ ประกอบด้วยอาคารประวัติศาสตร์ มีนักศึกษา 
     ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวเดินไปมากลายเป็นเอกลักษณ์ของเมือง
•    มีพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง ห้องแสดงผลงานศิลปะและห้องสมุดที่มีคุณภาพมาก 
     มีสวนสาธารณะอันสวยงาม มีโรงละคร ร้านอาหาร คลับ และบาร์
•    มีการหมุนเวียนเคลื่อนย้ายของประชากรในทุกๆ ปี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลต่างๆ

เมืองอ๊อกฟอร์ดเป็นเมืองการศึกษาที่มีชื่อเสียง
อยู่ในภาคตะวันออก เฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ 

ห่างจากกรุงลอนดอนเป็นระยะทาง 80 กิโลเมตร 
เป็นศูนย์กลางของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง 
เนื่องจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลกคือ
มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด รวมทั้งสถาบันการศึกษาอื่นๆ 

เมืองอ๊อกฟอร์ดเป็นเมืองน่าอยู่ ความที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 
สำคัญบรรยากาศภายในเมืองยังคงมีอาคารและย่านประวัติศาสตร์ 
ในยุคเก่าแก่ของอังกฤษส่งผลให้เมืองกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ เกิดธุรกิจอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเมืองการศึกษาตามมา เช่น  ธุรกิจที่พักอาศัย ธุรกิจโรงพิมพ์ 
โรงเรียนสอนภาษา 
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สรุป
กรณีศึกษา

จากการศึกษากรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

พบว่าองค์ความรู้จะเป็นส่ิงสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนมนุษย์ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
กระแสสังคมสร้างสรรค์ (Creative Society) ท่ีให้ความสำคัญกับการใช้ความรู้ความสามารถ 
มาต่อยอดเป็นการผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในรูปแบบใหม่ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิดดังกล่าวส่งผลให้เมืองการศึกษาได้รับความสนใจประเด็น 
การพัฒนาเป็นอย่างมาก เนื่องเป็นเมืองที่มีฐานองค์ความรู้ทางวิชาการที่สามารถนำไป 
ประสานกับการผลิตท้องถิ่น ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มในการผลิตได้เป็นอย่างดี 

ในอดีต สถาบันการศึกษามักจะมีความเป็นเอกเทศจากกิจกรรมของเมือง จึงมักจะมีกิจกรรม 
ที่ซ้ำซ้อนกันทั้งในเมืองและในสถาบันการศึกษา ไม่ได้มีการประสานให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการใช้งานร่วมกันอย่างเหมาะสมนัก แนวทางในการวางผังเมืองการศึกษาแห่งอนาคต 
จึงให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานเมือง 
เพื่อสร้างประสิทธิภาพผ่านการประสานประโยชน์ และการจัดสรรการใช้สอยพื้นที่ 
อย่างเหมาะสม เพื่อให้กิจกรรมและพื้นที่ในสถานศึกษาสามารถให้บริการพลเมืองได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการ “เมืองประสิทธิภาพ” (City Efficient) 
ทำให้เกิดการประหยัดในต้นทุนการบริหารจัดการเมือง 

แนวคิด “เมืองประสิทธิภาพ” สามารถนำมาใช้กับเมืองการศึกษาโดยการจัดวางผังเมืองรวม 
ให้สถานศึกษาแยกพ้ืนท่ีเพ่ือการสาธารณะ (Public Space) กับพ้ืนท่ีส่วนเฉพาะการศึกษา 
(Education Space) ออกจากกัน ซึ่งการจัดวางผังในลักษณะดังกล่าวจะสร้างประโยชน์ 
ให้กับท้ังเมืองและสถาบันการศึกษาเอง เช่น คณะแพทย์ศาสตร์วางผังให้ส่วนโรงพยาบาล 
สามารถบริการประชาชนได้อย่างสะดวก แยกส่วนโรงเรียนแพทย์และหอพัก 
นักศึกษาแพทย์ไปอยู่ในพื้นที่ส่วนการศึกษา จัดพื้นที่สีเขียว พักผ่อนหย่อนใจ 
และนันทนาการของสถาบันการศึกษา รวมถึงห้องสมุด โรงอาหาร และศูนย์รวมเรียนรวม 
ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายพื้นที่สาธารณะของเมือง เป็นต้น 

และในทางกลับกันสถาบันการศึกษาก็สามารถลดกิจกรรมบางส่วนให้มาใช้กับพื้นที่
อื่นๆ ของเมืองได้ เช่น พื้นที่พาณิชยกรรมและที่พักอาศัย ด้วยแนวทางการวางผัง
แบบ “เมืองประสิทธิภาพ” จะสามารถสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างเมือง 
กับสถานศึกษา ลดกิจกรรมและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ซ้ำซ้อน ทำให้การค้นคว้าและวิจัย 
ในสถาบันการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตของเมืองได้ต่อไป
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จุดแข็ง Strenghts จุดอ่อน Weeknesses

โอกาส Opportunities ภัยคุกคาม Threats

•  ประชากรเมืองส่วนใหญ่มีการศึกษาสูง 
   และต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
•  สามารถใช้กิจกรรมด้านการศึกษา 
   และกิจกรรมสนับสนุนมาเป็น 
   สาธารณูปการของเมืองได้

•  เป็นเมืองที่มีความต้องการพื้นที่จำนวนมาก 
   ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนสมบูรณ์ 
   แต่ก่อให้เกิดรายได้โดยตรงต่อเมืองไม่มากนัก
•  มีกิจกรรมการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยบาง
   ประเภทที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชุมชน 
   และสภาพแวดล้อมเมือง

•  สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาเมือง 
   ในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับสังคม
   สร้างสรรค์ (Creative Society)
•  เชื่อมโยงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน      
   การศึกษากับการผลิตหลักของเมืองได้
   อย่างมีประสิทธิภาพ

•  มีโอกาสที่จะเกิดกิจกรรมซ้ำซ้อน 
   ระหว่างส่วนเมืองกับส่วนการศึกษา 
   และมีความขัดแย้ง/แข่งขันกันเองได้
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ปัญหา
ความท้าทาย
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ปัญหา
ของเมืองการศึกษา

เศรษฐกิจ สังคม
สิ่ง

แวดล้อม

การใชงานพื้นที่โดยรอบไม

ตอบสนองตอ

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ขาดการปฏิสัมพันธ 

ระหวางมหาวิทยาลัยกับเมือง 

การศึกษาไมกระจายออก

มลพิษทางอากาศ 

จากการใชรถยนต

ขาดการพัฒนาพื้นที่เรียนรู

ที่ตอบสนองตอ

มูลคาทางเศรษฐกิจ

ยานโดยรอบมหาวิทยาลัย

โตโดยขาดการวางแผน

เกิดพื้นที่เสื่อมโทรม

มหาวิทยาลัยพัฒนาแบบ 

โตเดี่ยวขาดเครื่อขายทาง 

การศึกษา

ขาดพื้นที่สีเขียวที่มี 

คุณภาพ
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ความ
ท้าทาย
ในการพัฒนาแบบเมือง

เศรษฐกิจ สังคม
สิ่ง

แวดล้อม

พัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ 

ใหตอบสนองทั้งมูลคาทาง 

เศรษฐกิจและการเรียนรู

การสรางการปฏิสัมพันธ 

ระหวางพื้นที่มหาวิทยาลัย 

และเมือง

ลดการใชงานรถยนต 

พัฒนาทางเทา

และทางจักรยานเปนหลัก

กําหนดแนวทางการ 

พัฒนาพื้นที่ที่สามารถชักจูง

การลงทุนของเอกชน

การสรางการมีสวนรวมใน

การพัฒนาระหวางผูมีสวน

เกี่ยวของทุกฝาย

มหาวิทยาลัยพัฒนาแบบ 

โตเดี่ยว ขาดเครื่อขายทาง 

การศึกษา

พัฒนาระบบการเรียนรู 

โดยเนนการเรียนรูนอก 

หองเรียน

พัฒนาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่

โดยการเนนการคํานึง 

ลักษณะทางธรรมชาติเดิม

การพัฒนาใหเขากับสภาพ

อากาศของเมืองรอนเปน 

หลัก





แนวคิด
การพัฒนา

เมืองการศึกษา



ประกอบดวย

1.เนนการปฏิบัติงานจริง

2.ทํางานรวมกันเปนทีม

3.เรียนจากเหตุการณ

ปจจุบัน

4.เรียนรูอยางบูรณาการ

5.ใชเทคโนโลยีเปนตัวชวย

ในการเรียนรู

ทฤษฏี
การเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21

รูปภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/taubmancollege/

ประกอบดวย

1.เมืองสรางสรรค

2.เมืองยืดหยุน

3.เมืองสุขภาพแข็งแรง

4.เมืองสมดุลสิ่งแวดลอม

5.เมืองคุมคา

6.เมืองพอเพียง

เมืองที่ยั่งยืนประกอบไป

ดวยองคประกอบ 3 

ประการนี้ที่อยูอยางสมดุล
องค์ประกอบ

3 ด้าน
สังคม

เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม

ทฤษฏี
EQO City

แนวคิด
การพัฒนา



เมืองการศึกษามุงเนนการเสริมสรางโอกาสในการเรียนรู 

ผานสังคมการศึกษา (Educational Society) โดยเนนการ 

พัฒนาเมืองเพื่อตอบสนองตอลักษณะของการเรียนรูใน 

ศตวรรษที่ 21 ซึ่งกลาวถึง การใหคนเปนศูนยกลางการ 

เรียนรูและการสรางการเรียนรูจากวิถีชีวิตหรือประเด็นที่ 

เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน โดยเนนการสรางใหเปนเมือง 

สรางสรรคหรือ (Creative City) ที่กอใหเกิดสังคมแหงการ 

เรียนรูที่มีประสิทธิภาพเอื้ออํานวยและกระตุนใหเกิดการ 

เรียนรูผานการใชชีวิตประจําวัน

เมืองการศึกษาสร้างสรรค์
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เกณฑ์มาตรฐาน
การพัฒนาเมือง
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ตัวชี้วัด
เพื่อเป็นเครื่องมือสู่การ
พัฒนาผังเมืองในอนาคต

ตัวชี้วัดเมืองแต่ละประเภท เป็นการกำหนดตัวชี้วัดเชิงกายภาพ
เพื่อเป็น benchmarking สำหรับการวางผังเมืองรวมเมือง
ประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

มีสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ที่มี 
บุคลากรทางการศึกษาจำนวนมาก 
ควบคู่ไปกับเมืองที่มีบทบาทหน้าที่ปกติ

บทบาทหน้าที่

ลำดับศักย์ที่ 2 
ที่มีบทบาทหน้าที่เฉพาะด้านการศึกษา

ลำดับศักย์ในภูมิภาค

ศูนย์กลางรองบริเวณชานมหานคร 
มีบทบาททั้งด้านการศึกษาและศูนย์
กลางชุมชน

ตำแหน่งที่ตั้ง

ให้ความสำคัญกับระบบขนส่งมวลชน 
และสร้างความเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อระหว่าง 
สถาบันการศึกษากับศูนย์กลางพาณิชยกรรมเมือง

ระบบคมนาคมขนส่ง

มีการใช้งานร่วมกันระหว่าง 
สถานศึกษากับกิจกรรมอื่น ๆ 
ของเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ

สาธารณูปโภค

ใช้พื้นที่และกิจกรรมของสถานศึกษา 
เป็นส่วนหนึ่งของสาธารณูปการเมือง

สาธารณูปการ

เป็นส่วนหนึ่งของการทดลอง 
ค้นคว้าและวิจัยของสถานศึกษา

พื้นที่เกษตรกรรม

สถาบันการศึกษาและศูนย์กลาง
พาณิชยกรรมรองของมหานคร

การใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก

เมืองการศึกษา
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ใช้พื้นที่ร่วมกันทั้งสถานศึกษา 
และประชากรเมือง

พื้นที่โล่งว่าง
และนันทนาการ

ลักษณะทางกายภาพ

เศรษฐกิจ

เปนยานการศึกษาที่มีความสมบูรณใน 

ตัวเองและสามารถเชื่อมโยงกับศูนยกลาง 

เมืองได อยางสะดวก

ประสานเศรษฐกิจของเมืองเขากับความ 

เชี่ยวชาญเฉพาะดานของสถานศึกษา   

อยางสมบูรณ เพื่อใหเกิดการเกื้อกูลกัน

สังคม

สิ่งแวดลอม

รูปแบบทางสังคมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ครบสมบูรณทั้งจากเมืองและจากสถาบัน 

การศึกษา

เมืองและสถาบันการศึกษาประสานเปน 

หนึ่งเดียว สงผลใหสถาบันการศึกษาเปน 

พื้นที่รักษาสิ่งแวดลอมใหกับเมืองไปในตัว
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เกณฑ์
มาตรฐาน
การพัฒนาเมือง

จากการศึกษากรณีศึกษาพบวาเมืองการศึกษา มีองคประกอบสําคัญ  2  สวน มีหนาที่แตกตางกันอยางชัดเจน ไดแก 

1. สวนสถาบันการศึกษา ซึ่งมีพื้นที่สําคัญเปนศูนยกลางดานการศึกษา ประกอบดวย กิจกรรมกลางตาง ๆ เชน ศูนยเรียนรวม 

หองสมุดกลางของมหาวิทยาลัย โรงอาหารกลาง สนามกีฬาและที่ประกอบกิจกรรมกลางตาง ๆ ลอมรอบดวยคณะและสถาบัน 

ตาง ๆ ภายในรั้วของสถาบันการศึกษา 

2. สวนพาณิชยกรรมเมือง มีพื้นที่สําคัญคือ ศูนยพาณิชยกรรมของเมือง ประกอบดวยกิจกรรมกลางตาง ๆ ที่ไมสามารถอยูใน 

รั้วของสถาบันการศึกษาได มีหนาที่ตอบสนองทั้งบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาและประชากรเมือง เชน ศูนยการคา 

พาณิชยกรรม สถานบันเทิงและพักผอนหยอนใจตาง ๆ ที่ไมสามารถอยูในรั้วมหาวิทยาลัยได 

เมืองการศึกษาที่ดี ศูนยกลางสถาบันการศึกษากับศูนยกลางของเมืองตองมีความตอเนื่องเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

มีการแบงหนา ที่กันอยางเหมาะสม การใชงานที่ไมซํ้าซอนกัน แตประชาชนมีความสะดวกในการใชงานทุกหนาที่  

เพื่อใหสถาบันการศึกษากับเมืองสามารถเกื้อกูลกันอยางเหมาะสม ดังนั้นการเชื่อมโยงระหวางศูนยกลางหลักทั้งสองแหงนี้ 

เปนประเด็นสําคัญในการวาง และจัดทําผังเมืองรวม เพื่อใหเกิดการพัฒนาศูนยกลางทั้ง 2 แหงเปนไปในทิศทางที่เหมาะสม 

สรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหประชาชนรวมกัน
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เกณฑ์พัฒนา
ด้านสภาพภูมิประเทศ

การกําหนดขอบเขตพื้นที่วางผังที่มีศักยภาพในการใชประโยชนที่ดินแบบเมือง โดยแบงออกเปนสองสวน ดังนี้

1. ตองเปนพื้นที่ที่ไมมีขอจํากัดหรือมีอุปสรรคตอการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนาที่กําหนดไว เชน พื้นที่ชุมนํ้า 

ชายหาดสาธารณะ พื้นที่อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม เขตเกษตรกรรมชั้นดี ปาไม แมนํา้  เปนตน 

2. ตองเปนพื้นที่มีทั้งความเหมาะสมสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาในอนาคตโดยใชทิศทางการพัฒนาในอนาคตของ 

เมืองเปนตัวกําหนดเกณฑดังกลาว และจัดลําดับการพัฒนาพื้นที่ตามจากความเหมาะสมมากไปหาความเหมาะสมนอย  

เชน การใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน ตําแหนงที่ตั้ง ระดับการใหบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เปนตน

พื้นที่ปาไม พื้นที่ปาเศรษฐกิจ แมนํ้า ลําคลอง พื้นที่ลาดชัน พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ พื้นที่ชุมนํ้า
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เกณฑ์พัฒนา
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

เมืองการศึกษาจะประกอบดวย 2 ศูนยกลาง

1.   ศูนยกลางในสถาบันการศึกษาเปนหนาที่วางผังและออกแบบของสถาบันการศึกษาแตละแหง 

2.   ศูนยกลางพาณิชยกรรมเมืองอยูในความรับผิดชอบของเมืองและตองมีการประสานกันระหวาง

     สถาบันการศึกษาและเมือง ในการกําหนดบทบาทหนาที่และกิจกรรมที่จะอยูในความรับผิดชอบ

     ของศูนยกลางแตละแหง ศูนยกลางเมืองการศึกษา จะมีพาณิชยกรรมเพื่อตอบสนองชีวิตประจําวัน

     ของประชาชนทั่วไป และบางสวนเพื่อตอบสนองบุคลากรดานการศึกษา แหลงงานของประชากรเมือง 

     การคาการบริการอื่น ๆ ที่ไมสามารถตั้งอยูในสถาบันการศึกษาได เนื่องจากขอจํากัดในเรื่องที่ตั้ง   

     ขนาดของตลาดและการเขาถึงสวนพื้นที่โดยรอบเปนยานที่พักอาศัย โดยสวนที่อยูใกลสถาบันการศึกษา

     จะทําหนาที่รองรับบุคลากรดานการศึกษา

ที่ดินประเภทที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง

ที่ดินประเภทที่อยูอาศัย

หนาแนนตํ่า

ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม

และที่อยูอาศัยหนาแนนสูง

ที่ดินประเภทการสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ

ที่ดินประเภทที่โลง

เพื่อการนันทนาการ

ที่ดินประเภท

สถาบันการศึกษา

ที่ดินประเภท

สถาบันราชการ

ที่ดินประเภทที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง

(รองรับบุคลากรทาง

ดานการศึกษา)
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เกณฑ์พัฒนา
ด้านระบบขนส่งสาธารณะ

ระบบคมนาคมขนสงในเมืองการศึกษา 

เนนการสรางการเดินทางระยะใกลที่ประหยัดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการเชื่อมโยงศูนยกลางการศึกษาและศูนยกลางพาณิชยกรรมเมืองเขาดวยกัน 

ใหความสําคัญกับการเดินเทา การขี่จักรยาน และระบบขนสงมวลชนระยะใกลเพื่อประสิทธิภาพ

ในการสัญจร สวนยานพาหนะแบบมีเครื่องยนตจะจัดวางเสนทางไวดานนอกสามารถเขาทางดานขาง

หรือดานหลังของศูนยกลางทั้งสองแหงได  และ การเชื่อมโยงไปยังยานที่อยูอาศัยของเมืองใหความสําคัญ

กับการสรางเครือขายที่อยูอาศัยของบุคลากรดานการศึกษาทั้งที่อยูในรั้วและนอกรั้วสถาบันการศึกษา

ใหมีความตอเนื่องในเชิงพื้นที่เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการและเชื่อมโยงที่ สะดวกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน

ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนสายยอย เสนทางระบบ

ขนสงสาธารณะ
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เกณฑ์พัฒนา
ด้านที่โล่งว่างสาธารณะ

สวนสาธารณะ

ระดับเมือง

สวนสาธารณะ

ระดับชุมชน

เสนทางเชื่อม

ตอสีเขียว (Parkway)

เมืองการศึกษาสามารถสรางการบูรณาการเชิงพื้นที่ระหวางเมืองกับสถาบันการศึกษา 

ใหสามารถใชพื้นที่รวมกัน อยางกลมกลืน ชวยลดความตองการพื้นที่โลงวางสาธารณะในเมือง ทําใหการใชพื้นที่เมือง 

ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถทําไดโดยการจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่ในรั้วสถาบันการศึกษา ไดแก

1.   สวนที่ประชากรเมืองเขาไปใชงานไดตามปกติ (Public Space) 

     เชน สนามกีฬา สวนสาธารณะ สถานรักษาพยาบาล หอสมุดกลาง เปนตน 

2.   พื้นที่ประชากรเมืองเขาใชงานไดโดยมีขอจํากัด (Semi Public Space) 

     เชน โรงอาหารกลาง รานคาของมหาวิทยาลัย ศูนยการประชุม  เปนตน

3.   พื้นที่ที่ใชเฉพาะบุคลากรดานการศึกษา (Private Space) เชน หองเรียนในคณะตาง ๆ หองทดลองทางวิชาการ เปนตน 

     
     การจัดลําดับของการใชงานรวมกันระหวางสถาบันการศึกษากับพลเมืองจะชวยใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ  

     ประหยัดตนทุนในการบริหารจัดการเมืองได นอกจากนั้น ยังรวมถึงการพัฒนาพื้นที่ทางระบบนิเวศเดิมของเมืองใหกลาย 

     เปนพื้นที่ทางการเรียนรู และการเพิ่มกิจกรรมการใชงานพื้นที่สีเขียวสาธารณะใหเปนพื้นที่สงเสริมทางการศึกษามากขึ้น



เกณฑ์พัฒนา
ด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
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เมืองการศึกษาตองการโครงสรางพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูง

เพื่อสนับสนุนการคนควาและวิจัยในวงกวาง และมีความ จําเปนที่ตองสามารถใหบริการไดอยางมั่นคงตลอด 24 ชั่วโมง 

เพื่อลดขอจํากัดดานกรอบเวลาในการศึกษา สาธารณูปโภคจึงตองมีความทันสมัยและมีความมั่นคง

 

ระบบสาธารณูปการจะใหความสําคัญกับสาธารณูปการขนาดใหญเพื่อเปนสวัสดิการใหแกบุคลากรดานการศึกษา

และรองรับประชากรเมืองควบคูกันไปดวย และสาธารณูปการบางประเภทสามารถใชความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ของสถาบันการศึกษามาใชกับเมืองไดอยางเหมาะสม เชน สามารถใชโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตรในสถาบัน

การศึกษามาเปนสถานรักษาพยาบาลของเมืองไดโดยออกแบบทางเขาออกใหรองรับการเขาออกของประชาชน

ในฐานะโรงพยาบาลทั่วไปไดดวย 

สาธารณูปโภค

สาธารณูปการทั่วไป

สาธารณูปโภค

รองรับพื้นที่การศึกษา

สาธารณูปการ

ทางดานการศึกษา

สาธารณูปการทางดานการ

ศึกษาใชรวมกับเมือง
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แนวทาง
การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน
เมืองการศึกษา

บ้านเดี่ยวสำหรับพลเมือง
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

บ้านแฝดและทาวน์เฮ้าส์ 
สำหรับพลเมืองและบุคลากร 
ทางการศึกษา

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง

หอพักสำหรับนักศึกษา 
และบุคลากรทางการศึกษา

-

เป็นพื้นที่สำหรับสถาบันการศึกษา 
เพื่อการทดลองทางวิชาการ

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก

ใช้พื้นที่ของสถาบันการศึกษาให้ 
เป็นประโยชน์ด้านนันทนาการ 
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เป็น Campus Life ที่มีทั้ง
ส่วนการศึกษา กิจกรรม 
และที่อยู่อาศัยร่วมกัน  
และมีการวางผังให้เป็นส่วนหนึ่ง 
ของระบบสาธารณูปการและ 
สาธารณูปโภคของเมือง 
เพื่อให้บริการพลเมืองได้ด้วย

ที่โล่งเพื่อนันทนาการและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถาบันการศึกษา

สถาบันราชการ
การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

อุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
(รวมคลังสินค้า)

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ชนบทและเกษตรกรรม

40-60

17-40

20-30

1-16

12

1-5

(คนต่อไร่)

-
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ต้นแบบ
เมืองการศึกษา
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ประเภท
เมือง

1

2

เมืองการศึกษาในบริบทเมืองคือพื้นที่มหาวิทยาลัยและชุมชน

อยูประชิดติดกัน พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยโดยสวนใหญ

เปนพื้นที่ที่มีสิ่งปลูกสรางอยูแลว มีกิจกรรมทางสังคมตางๆ

เกิดขึ้นอยูกอนที่จะเกิดมหาวิทยาลัย และมีบริบทของพื้นที่

ธรรมชาติอยูไมมาก พื้นที่มหาวิทยาลัยเองกลับกลายเปน

สวนที่มีพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่เปดโลงขนาดใหญที่สุดในชุมชน

มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยูในบริบทของชนบท ความเปนเมืองยังไม

หนาแนน จะมีการพัฒนาและควบคุมพื้นที่ๆ แตกตางกัน 

รวมทั้งมีลักษณะเดนที่มหาวิทยาลัยสามารถไดรับจากขอได

เปรียบดานพื้นที่ได รวมทั้งยังตองคํานึงถึงบริบททาง

ธรรมชาติเปนพิเศษ

เมืองการศึกษาในบริบทเมือง

เมืองการศึกษาในบริบทชนบท
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แนวคิดใหม่
การประยุกต์แนวคิดใหม่
กับลักษณะเมือง

INTEGRATEผสาน
ภายใต้แนวคิด

การพัฒนาเมืองการศึกษาในบริบทเมืองทําไดโดยการกระจายองคความรู

ไปยังสวนตางๆ ของชุมชนโดยรอบดวยวิธีการตางๆ อาทิ การกระจายตึก

เรียน การสงเสริมใหนักศึกษาออกไปใหความรูแกชุมชน รวมทั้งตัว

มหาวิทยาลัยเองก็ทําหนาที่เปนพื้นที่สวนกลาง เปนพื้นที่ชีวิตรวมทั้งให 

ความรูกับชุมชนโดยรอบไปพรอมๆกัน 

การพัฒนาพื้นที่การศึกษาที่หางไกลกับเมืองและมีพื้นที่ทางธรรมชาติเปน

ตัวคั่นกลางทําใหพื้นที่การศึกษาสามารถใชประโยชนจากพื้นที่โลงวาง

และพื้นที่ทางธรรมชาติรวมทั้งสามารถพัฒนาเปนพื้นที่ๆ กอใหเกิด

ประโยชนกับชาวเมืองไปพรอมๆกับการอนุรักษดูแลโดยหนวยงานของ

มหาวิทยาลัย

แนวคิดใหม่

แนวคิดใหม่
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ขอดี กิจกรรมกระจายตัว

ไปตามตรอก

ซอกซอยตางๆ

เกิดกิจกรรมตลอด

กลางวัน-กลางคืน

เมืองการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ในบริบทเมือง
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ภูมิประเทศ

พื้นที่สูง

พื้นที่ตํ่า

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่อยูอาศัยหนาแนน
และพาณิชยกรรม

พื้นที่อยูอาศัย

พื้นที่สถาบันการศึกษา

พื้นที่อนุรักษสิ่งแวดลอม

ความหนาแน่นกิจกรรม

ความหนาแนนกิจกรรมสูง

ความหนาแนนกิจกรรมสูง

ความหนาแนนกิจกรรมสูง

ทางสัญจร

ถนนหลัก

ถนนรอง

ถนนยอย

สถานีรถไฟใตดิน

พื้นที่สีเขียว

พื้นที่ภูเขา

พื้นที่สวนสาธารณะ

พื้นที่สีเขียวในสถาน
ศึกษา

ขอเสีย

ย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก ประเทศเกาหลีใต้
กรณีศึกษา

(Hongik University. Seoul South Korea)

ฮงอิกเปนมหาวิทยาลัยดานศิลปะ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ 

ลานโลงจัดแสดงงานศิลปะ ในขณะที่พื้นที่เมืองโดยรอบ 

มหาวิทยาลัยที่แตเดิมเปนตึกแถวอาคารที่พักอาศัยก็ได 

ปรับเปลี่ยนพื้นที่ชั้นลางเปนพื้นที่คาขายที่สอดคลองกับ

กิจกรรมทางศิลปะ เชน รานกาแฟ แกลเลอรี่แสดงงานศิลปะ 

รานขายอุปกรณเครื่องเขียน ทำใหเมืองและมหาวิทยาลัย 

สงเสริมกันและกันจนกลายเปนยานศิลปะ

เนื่องจากมีตรอกซอกซอย

ทําใหยากตอการรับรู

ทิศทางและตําแหนง
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กิจกรรมการใชอาคาร

คลายคลึงกันหมด

พื้นที่มหาวิทยาลัย

ไมแบงปนการใชงานกับชุมชน

ขาดการเชื่อมโยง

ทางเทา

พื้นที่โลงไมไดใชงาน

ปัญหา
เมืองการศึกษาในบริบทเมือง
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แบงปนพื้นที่สวนกลาง

มหาวิทยาลัยกับชุมชน

พัฒนาพื้นที่โลง

ประยุกตใหเขากับกิจกรรม

ของชุมชนและมหาวิทยาลัย

เวทีโตวาที สัมมนาวิชาการ

ใหความรูชุมชน

ลานแสดงงานศิลปะ

เพิ่มองคประกอบเมือง

Wifi Hotspot,

Street Furniture

เสนทางเดินสีเขียว

เชื่อมโยงทั้งพื้นที่เมือง

สูพื้นที่มหาวิทยาลัย

พื้นที่พักผอน

ต้นแบบ
เมืองการศึกษาในบริบทเมือง
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แนวทาง
การออกแบบ 

พัฒนาเนื้อเมืองและอาคาร

ลดการปดกันระหวางมหาวิทยาลัยและเมือง

การกระจายอาคารของคณะตางๆ 

ไปยังพื้นที่เมืองที่มีบริบทสอดคลอง

ออกแบบพื้นที่สวนกลางของ

มหาวิทยาลัยไวในตำแหนงที่เขาถึงงาย

และแบงปนกับเมืองโดยรอบ

ออกแบบกิจกรรมเมืองใหสอดคลอง 

กับอาคารเรียนที่กระจายตัวออกไป 

เชน อาคารคณะสถาปตยกรรมไทย 

กับพื้นที่วัด อาคารคณะศิลปกรรม 

กับพื้นที่ โลงสาธารณะ ฯลฯ

สรางพื้นที่มหาวิทยาลัยใหเกิดรอยตอ 

กับเมือง เพื่อใชประโยชนพื้นที่ตางๆ 

รวมกัน เชน รานคา หอพัก รานอาหาร

เพิ่มอาคารดึงดูดคนในเมืองเขามายัง 

มหาวิทยาลัย อาทิ พิพิธภัณฑ

1



พัฒนาการเชื่อมต่อและทางสัญจร

ใช Parkway เชื่อมตอพื้นที่เมืองเขากับ 

พื้นที่มหาวิทยาลัย

ออกแบบระบบขนสงสาธารณะในเมือง 

เชื่อมโยงกับระบบขนสงในมหาวิทยาลัย

สรางอาคารศูนยรวมการขนสงเพื่อการ

เดินทางระยะไกลเพื่ออำนวยความสะดวก

ทั้งกับคนในมหาวิทยาลัยและคนนอกที่จะ 

เดินทางมายังมหาวิทยาลัย

2

4 เพิ่มองค์ประกอบสำคัญต่างๆ

เพิ่ม street funiture ที่จำเปน เชน 

Wi-Fi Hot Spot 

ปายโฆษณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

ปายบอกทาง street art

3 พัฒนาพื้นที่สีเขียว

เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเนื้อเมืองและ 

มหาวิทยาลัย 

พื้นที่สีเขียวชวยเพิ่มพื้นที่ซึมน้ำและ

หนวงน้ำ

เพิ่มพื้นที่สีเขียวยั่งยืนดวยการปลูกไม 

ยืนตน

39
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พื้นที่มหาวิทยาลัย

ถนนสวนมหาวิทยาลัยพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย

รูปตัด
เมืองต้นแบบ
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พื้นที่เมือง

สวนชุมชนถนน Parkway

Gallery Gallery
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ขอดี มีการเรียนที่บูรณาการ

เขากับสภาพพื้นที่

ที่เปนธรรมชาติ

มีการวิจัยที่สามารถ

นําความรูมาใชกับ

ชุมชนโดยรอบ

เมืองการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ในบริบทชนบท
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ขอเสีย ขาดระบบสัญจร

สาธารณะเชื่อมโยง

เมืองเขากับมหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสระบุรี ประเทศไทย
กรณีศึกษา

(Chulalongkorn University Saraburi Campus. Saraburi Thailand)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยดำเนินการตามนโยบายการขยาย 

โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสูภูมิภาคของรัฐบาล 

จึงมีการสรางวิทยาเขตในพื้นที่สระบุรี 

และจัดตั้งคณะที่สอดคลองกับบริบท มีการศึกษาทางการ 

เกษตรและการวิจัยที่สามารถนำไปใชไดจริงกับชุมชนเกษตร

โดยรอบ รวมทั้งมีการพัฒนาพื้นที่อยางสอดคลองกับธรรมชาติ

ภูมิประเทศ

พื้นที่สูง

พื้นที่ตํ่า

แหล่งน้ำ

อางเก็บนํ้า

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่ปาและภูเขา

พื้นที่การเกษตร

พื้นที่สถาบันการศึกษา

ทางสัญจร

ถนนในมหาวิทยาลัย
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ขาดพื้นที่ใหความรูทาง

การศึกษากับชุมชน

ไมมีพื้นที่กันชนปองกันการ

พัฒนารุกลํ้าพื้นที่ธรรมชาติ

ไมมีการใชประโยชนจาก

พื้นที่โลงวางในทางการศึกษา

ขาดแนวกันชนระหวาง

พื้นที่ธรรมชาติกับ 

มหาวิทยาลัย

ปัญหา
เมืองการศึกษาในบริบทชนบท
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พัฒนาอาคารศึกษา

ในพื้นที่ธรรมชาติโดยไม

รบกวนธรรมชาติ

พัฒนาพื้นที่โลงวาง

เปนพื้นที่วิจัยทางการเกษตร

สรางพื้นที่กันชน

ปองกันไฟปาลามสูพื้นที่

มหาวิทยาลัย

สรางพื้นที่กันชนกันการพัฒนา

เขามาในพื้นที่ธรรมชาติไป

พรอมๆ กันกับใชงานเปน

พื้นที่สาธารณะ

ต้นแบบ
เมืองการศึกษาในบริบทชนบท
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แนวทาง
การออกแบบ 

2

1 พัฒนาเนื้อเมืองและอาคาร

พัฒนาการเชื่อมต่อและทางสัญจร

ออกแบบอาคารใหสอดคลองกับสภาพ

แวดลอมนั้นๆ เชน ยกเสาสูงในพื้นที่ 

ลาดชัน หรือไมสรางอาคารขนาดใหญ 

บังทัศนียภาพ

เพิ่มอาคารดึงดูดคนในเมืองเขามายัง 

มหาวิทยาลัย อาทิ พิพิธภัณฑ 

รวมทั้งใหความรูกับชุมชน

กระจายอาคารไปยังพื้นที่ธรรมชาติที่ 

สามารถพัฒนาได 

เพื่อใชเปนพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ

สรางระบบขนสงสาธารณะเพื่อเชื่อม 

มหาวิทยาลัยเขากับพื้นที่เมือง
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3

4 เพิ่มองค์ประกอบสำคัญต่างๆ

พัฒนาพื้นที่สีเขียว

ใชประโยชนจากพื้นที่โลงวาง 

เชนทำฟารมกังหันลมผลิตไฟฟา

พัฒนาพื้นที่โลงวางโดยรอบ 

มหาวิทยาลัยใชเปนพื้นที่ทางการ 

เกษตรเพื่อการวิจัยและผลิตอาหาร

พัฒนาพื้นที่โลงรอบมหาวิทยาลัยให 

เปนพื้นที่สาธารณะกับประชาชน 

และใชเปนพื้นที่กันชนกันการพัฒนา

ของเมืองที่อาจรุกล้ำเขามาในพื้นที่ 

ธรรมชาติเนื่องจากมีมหาวิทยาลัย

เกิดขึ้น

สรางพื้นที่ถอยรนจากพื้นที่ธรรมชาติ 

และอาคารมหาวิทยาลัย 

เพื่อเปนแนวกันไฟและกันการรุกล้ำพื้น

ที่ธรรมชาติ



48

รูปตัด
เมืองต้นแบบ

พื้นที่มหาวิทยาพื้นที่เมือง พื้นที่กันชน

แปลงวิจัยการเกฟาร์มกังหันลมส่วนให้ความรู้ชุมชนสวนสาธารณะ

ผลิตไฟฟาเพื่อใชใน
มหาวิทยาลัยและชุมชน

แปลงวิจัยผลิตอาหาร
และขายหารายได
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พื้นที่ธรรมชาติวิทยาลัย

การเกษตร อาคารเรียน

แนวดักน้ำไหลนอง
และกันไฟปา

เก็บกักน้ำเพื่อ
ใชในการชลประทาน









หลักการ
บริหาร

จัดการเมือง
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หลักการ
บริหาร
จัดการเมือง

หลักการบริหารจัดการเมืองแตละประเภท คือการจัดลําดับความสําคัญของภาคีแตละกลุมอยางเหมาะสม

สรางความสมดุล และความเทาเทียมกันในการแบกรับตนทุนและผลประโยชนจากการพัฒนา 

รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรและโอกาสทาง เศรษฐกิจอีกดวย เมืองแตละประเภทมีแนวทางในการบริหาร

จัดการแตกตางกัน เมืองการศึกษามีหลักการบริหารจัดการ เมืองดังตาราง

เมืองการศึกษา 

เปนความรวมมือระหวางภาคีหลัก 2 ภาคี ไดแก สถาบันการศึกษา (ไมวาจะเปนของรัฐหรือเอกชน) 

กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีเปาหมายหลักเพื่อประสานการพัฒนา 

แบงหนาที่ความรับผิดชอบของศูนยกลางทั้งสอง ศูนยกลางอยางครบถวนและเหมาะสม 

และมีภาคเอกชนเปนภาคีรองเพื่อทําหนาที่พัฒนาเมืองตามแนวทางที่ภาคีหลักไดกําหนดไว

ประเภทเมือง

การศึกษา

ภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาคปจเจกบุคคล

รูปแบบการ

บริหารจัดที่

เหมาะสม

ภาคีหลัก

(สถาบันการศึกษา)
ภาคีรอง ภาคีสนับสนุน ภาคีสนับสนุน

โดยความรวมมือ

ระหวางสถาบันการ

ศึกษากับ อปท.
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สหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรเริ่มตนการพัฒนาเมืองแหงการเรียนรูโดยเริ่มตนในสวนที่ชุมชนตองเรียนรูถึงกระบวนการสรางสรรค 

โดยใชหลัก ความรวมมือแบบหุนสวน (Partnership) การมีสวนรวม (Participation) และความสามารถในการดําเนิน 

งานระหวางสวนตาง ๆ ในชุมชน (Performance)

เมืองเจจู ประเทศเกาหลีใต 

เมืองเจจู ประเทศเกาหลีใต มีเปาหมายที่จะเปนเมืองการศึกษาของโลก “Jeju Global Education City” 

ทั้งในระดับโรงเรียน โดยการนําหลักสูตรที่มีคุณภาพสูง โดยการดึงโรงเรียนชั้นนําในระดับนานาชาติมาจัดตั้งในเมือง 

ในระดับ มหาวิทยาลัย มีการสรางวิทยาเขตที่หลากหลายโดยการนําหลักสูตรและโปรแกรมจากมหาวิทยาลัย

ที่มีชื่อเสียงมาจัดตั้ง นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตรเทคโนโลยีของรัฐบาลยังเขามาชวยสนับสนุน

งบประมาณในการจัดตั้งศูนยการศึกษาภาษาอังกฤษในเมือง รวมถึงจัดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของ 

เชน ที่พักอาศัย ศูนยรวมศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา โรงละครโอเปรา ศูนยนิทรรศการ เปนตน

ประเทศสิงคโปร

สิงคโปรพัฒนาดานศักยภาพมาตรฐานการศึกษาในบรรดามหาวิทยาลัยตาง ๆ ในประเทศใหแข็งแกรงขึ้นเรื่อย ๆ  

โดยขยับ มาอยูที่อันดับ 3 ของเมืองนาเรียนของโลก เพื่อดึงดูดทั้งนักเรียนและนักศึกษาจากตางประเทศ 

โดยเฉพาะจากในภูมิภาค เอเชีย โดยมีจุดแข็งในเรื่องเมืองที่มีคาครองชีพตํ่า คุมคาสําหรับนักศึกษาตางชาติ 

ในการมาเรียนมหาวิทยาลัย เมืองเปรียบเทียบกับเมืองในทวีปยุโรปและอเมริกา

ตัวอย่างรูปแบบและแนวทาง
บริหารจัดการเมืองการศึกษา


