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การวิจยัครังน ีมีวตัถปุระสงค์เพือทราบ  1) องค์ประกอบการบริหารจดัการศกึษาเพือสทิธิเด็ก  
ในโรงเรียน มธัยมศกึษา  2) รูปแบบองค์ประกอบ การบริหาร จดัการศกึษาเพือสทิธิเด็กใน โรงเรียนมธัยมศกึษา   
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3. รูปแบบ การบริหารจดัการศกึษา เพือสทิธิเด็กในโรงเรียนมธัยมศกึษา ตามความเห็นร่วมของ
สถานศกึษาและผู้ เชียวชาญ ประกอบด้วย หลกัการบริหาร ปัจจยัความสาํเร็จ การวางแผน และการบริหารจดัการ
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The purposes of this research were to determine : 1) the educational administration factors for child’s 

rights in secondary schools under the united nations convention on the rights of the child 2) the model of educational 

administration for child’s rights in secondary schools following schools opinion and 3) the model of 

educational administration for child’s rights in secondary schools according to schools and experts opinion. 

The quantitative research strategies are a) studying the variable concerning the education administration for 

child’s rights and b) conducting factor analysis model. The samples were 44 secondary schools. The 

respondents were school directors, teachers and school board committees. The instruments for collecting the 

data were structure questionnaires. The statistics for analyzing the data were frequency, percentage, 

arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis and path analysis. For the model of educational 

administration for child’s rights in secondary schools according to schools and experts opinion, the respondents 

were 17 experts. The instruments for collecting the data were semi–structural interview and open ended 

questionnaires. The statistics for analyzing the data were median and interquatile range. 

The results of this research are as the following:  

1. Seven components of the educational administration for child’s rights  in  secondary schools  were 

1) student development 2) student protection 3) environment setting 4) safety enchance 5) participation  

6) planning and 7) health promotion. Moreover, student development factors comprised of 7 aspects: quality 

learning management, non-discrimination, communication, life skills, positive discipline, self-awareness, and 

responsibilities.   

2. The components of the model of educational administration for child’s rights in secondary schools 

according to schools opinion were 7 components which included 1) student protection 2) environment 

setting, 3) safety enhance 4) participation 5) planning and 6) health promotion which was correlated to  

7) student development. In addition, the model demonstrated best fit with the empirical evidence.   

3. The model of the educational administration for child’s rights in secondary schools according to 

schools and experts opinion were principle of administration, conditions for success, guideline and planning 

for overall administration, student development, student protection, environment setting, safety enhancement, 

participation,  and health promotion 
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