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ปประวัติวิทยยาลัยอาชีววศึกษาลําปปาง 
 

พ.ศศ. 2480 จั
งบ
ังหวัดลําปางจ
บประมาณปร

จัดต้ังโรงเรียน
ระชาบาลเปิด

นขึ้น  และใ
สอนวิชาทอผ้

ห้ใช้ช่ือว่า 
้าเมื่อ  วันที่ 1

 "โรงเรียนช่
1 กันยายน  2

ช่างทอผ้า"  
2480 

 โดยใช้

พ.ศศ. 2481 โอ
8
อนเข้าสังกัดก
 ไร่   งาน 56

กรมอาชีวศึกษ
6 ตารางวา 

ษาได้รับงบปรระมาณซื้อที่ดินบริเวณห้าแแยกประตูชัย เน้ือที่ 

พ.ศศ. 2482 เปปลี่ยนช่ือเป็น "โรงเรียนการรช่างสตรีลําปาง" 

พ.ศศ. 2501 ได
ศึ
ผ้
ร

ด้รับอนุมัติให้
ศึกษาปีที่ 6 (ม
้าและวิชาเครื
ะดับน้ีแล้วได้ร

้เปิดสอน  "ระ
ม.ศ.)เข้าเรียนห
รื่องแต่งกาย
รับประกาศนี

ะดับอาชีวศึก
หลักสูตร 3 ปี

  สาขาวิชา
ยบัตรประโยค

ษาช้ันสูง"   โ
ปี เปิดสอนแผ
าอาหารและโ
คอาชีวศึกษาชั

โดยรับนักศึกษ
นกวิชาคหกร
โภชนาการ   
ช้ันสูง 

ษาที่สําเร็จช้ัน
รรมศาสตร์ สา
เมื่อสําเร็จกา

น มัธยม 
าขาวิชา
รศึกษา

พ.ศศ. 2503 เข
ป
ป

ข้าแผนการศึก
ประกาศนียบัต
ประกาศนียบัต

กษาแห่งชาติ
ตร  (ม.ศ
ตรประโยคอาชี

เพ่ือเปลี่ยน
ศ.5) และต
ชีวศึกษาช้ันสูง

นเป็นหลักสูต
ต่อประโยคอา
ง 

ตรมัธยมสามัญ
าชีวศึกษาช้ันส

ญ (สายอาชีพ
สูง อีก 1 ปี

พ) ได้รับ
ปี ได้รับ

 
พ.ศศ. 2507 ได

ร
ค

ด้เข้าอยู่ในโคร
ะดับอาชีวศึก

คหกรรมศาสต

รงการยูนิเซฟ
กษาช้ันสูง  
ร์และศิลปกร

ฟ  เปิดสอน
แผนกวิชา

รรม 

น
า 
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พ.ศศ. 2510 ยุ
ส
บแผนกวิชาศิ

สาขาวิชาผ้าแล
ศิลปกรรม
ละเคร่ืองแต่งก

เปิดสอนแต่ร
กาย อาหารแล

ระดับวิชาชีพ
ละโภชนาการ

ช้ันสูง แผนก
ร และคหกรรม

วิชาคหกรรม
มศาสตร์ทั่วไป

มศาสตร์ 
ป 

พ.ศศ. 2516 เป
อี
ปลี่ยนช่ือเป็น
อีกแผนกหน่ึง 

น "โรงเรีย
พ.ศ. 2518 เป

ยนอาชีวศึกษ
ปลี่ยนระบบก

ษาลําปาง" 
การวัดผล จาก

เปิดสอนแ
กร้อยละเป็นห

แผนกวิชาพณิ
หน่วยกิต 

ณิชยการ  

พ.ศศ. 2519 ร่
ตุ
วมกับโรงเรียน

ตุลาคม 2519 
นการช่างลําปปางเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษษาลําปางวิทยาาเขต 2 เมื่ออวันที่ 1 

พ.ศศ. 2520 ได
ค
ด้รับอนุมัติให้
คหกรรม  สาข

ห้เปิดสอน ร
ขาวิชาคหกรรม

ระดับประกา
มศาสตร์ 

ศนียบัตรวิชาาชีพช้ันสูง (ปววส.) ประเภทวิชา 

พ.ศศ. 2522 ได
2
ด้ยกฐานะจาก

2522 
กวิทยาเขต 22  เป็นวิทยาลลัยอาชีวศึกษษาลําปาง  เมื่อวันที่  1 มมกราคม 

พ.ศศ. 2524 ได
บ
ด้รับอนุมัติให้
บริหารธุรกิจใน

้เปิดสอน  ร
นปีการศึกษา

ระดับประกาศ
 2524 

ศนียบัตรวิชาชีชีพเทคนิค  (ปวท.) ประเเภทวิชา

พ.ศศ. 2525 ได
ศิ
ด้รับอนุมัติให้
ศิลปหัตถกรรม

ห้เปิดสอน  
มสาขาวิจิตรศิ

ระดับประ
ลป์ 

กาศนียบัตรวิวิชาชีพ (ปวช..)  ประเภทวิชา

พ.ศศ.  2526 ไดด้รับอนุมัติให้เปิดขยายสาขขาวิชาศิลปปรระยุกต์  ในปรระเภทวิชาศิลปปหัตถกรรม 

พ.
ปร
วิช
กา
ปร
แต

.ศ.  2527
ระกาศนียบัตร
ชาบริหารธุรกจิ
ารเลขานุการ
ระเภทวิชาคห
ต่งกาย  สาขา ิ

 ได้รับอนุมัติใ
รวิชาชีพช้ันสู
จสาขาวิชากา
  กับขยาย

หกรรม เพ่ิมสา
วิชาอาหารแล

ให้เปิดสอน  
ง (ปวส.) ป
ารบัญชีและสา
ยการศึกษาระ
าขาวิชาผ้าแล
ละโภชนาการ 

ระดับ
ประเภท
าขาวิชา
ดับน้ีใน
ะเคร่ือง

พ.
วิช
ทัว่

.ศ.  252
ชาชีพ เทคนิค
วไป 

29 เปิดสอนระ
(ปวท.) สาขา

ะดับประกาศน
าวิชาคหกรรม

นียบัตร
มศาสตร์
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พ.ศศ.  2530 ได
ค
ด้ร่วมกับภาค
คอมพิวเตอร์สอ

เอกชน คือ
อนนักเรียนนัก

 บริษัทเอ็
กศึกษา  และ

กซ์เซล  เอ
ะบุคคลภายนอ

อนเตอร์ไพร์ส
อก 

ส  จํากัด เปิปิดศูนย์

พ.ศศ.  2531 เนื
แ
สิ

น่ืองจากบริษั
แต่วิทยาลัยก็ยั
สริินทร์คอมพิว

ัท เอ็กซ์เซ
ยังได้ดําเนินกา
วเตอร์ 

ซล เอนเตอร์ไ
ารร่วมกับภาค

พร์ส จํากัดได้
คเอกชนต่อไป

ด้เลิกกิจการท
ป  ได้แก่ 

ทางด้านคอมพิ
 ห้างหุ้นส่ว

พิวเตอร์ 
นจํากัด 

พ.ศศ.  2534 ไดด้รับคัดเลือกจจากกระทรวงศึกษาธิการให้ห้ได้รับรางวัลสสถานศึกษาพรระราชทาน 

พ.ศศ. 2535 ได
บ
ส

ด้รับอนุมัติให้
บริหารธุรกิจส
สาขาวิชาคอมพ

ห้เปิดสอนระด
สาขาวิชากา
พิวเตอร์ธุรกิจ

ดับประกาศนี
รตลาดและ
 

นียบัตรวิชาชีพพช้ันสูง ((ปวส.) ประเภทวิชา

พ.ศศ.  2536  ได
นี
ศิ
อุ
ข
วิ
เพิ

ด้รับอนุมัติให้
นียบัตรวิชาชีพ
ศิลปหัตถกรร
อุตสาหกรรม (
ยายการศึกษ
ชาชีพ (ปวช.
พ่ิมขึ้นอีก 1 ห้

ห้เปิดสอน ระด
พ (ปวช.)  
ม สา
(เครื่องเคลือบ
ษาระดับประ
) ประเภทวิ
ห้องเรียน 

ดับประกาศ-
ประเภทวิชา
าขาวิชาหัตถ
บดินเผา) และ
กาศนียบัตร
วิชาคหกรรม 

 
พ.ศศ. 2536 ได

เพ
ป
วิ
ศิ

ด้รับคัดเลือก
พ่ื อ รั บ ร า ง วั

ประจําปีการศึ
ช าคหกรรม

ศิลปกรรม 

จากเขตการศึ
วั ล สถ านศึ ก
กษา 2536 
ม  พาณิ ชยก

ศึกษา 8 
กษา ดี เ ด่ น 
 ประเภท
กรรมและ

  

พ.ศศ.  2537 เปิ
ช้ั
เข
ส

ปิดสอนระดับ
ช้ันสูง (ปวส.พิ
ข้าศึกษาในค
สาขาวิชาการบั

บประกาศนียบ
พิเศษ) โดยรับ
คณะวิชาบริ
บัญชี 

บัตรวิชาชีพ
บผู้ที่จบ ม.6 
ริหารธุรกิจ  

ระดับอุดมศึกษษา จากสมเด็จจพระเทพรัตนนราชสุดาฯ  ปประจําปีการศึกษา  2534 

 



 

 

พ.ศศ. 2538 เปิ
ค
บ

ปิดสอนหลักสู
คณะวิชาคหกร
บริหารธุรกิจ 1

สูตรระบบทวิ
รรมศาสตร์
1 ห้อง 

ภาคีสาขาวิชา
1 ห้อง ส

าการโรงแรม
สาขาวิชาธุรกิ

 (บริการอ
กิจค้าปลีก (พ

าหารและเครื
พณิชยการ) คณ

รื่องด่ืม) 
ณะวิชา

พ.ศศ. 2540 เปิปิดสอนหลักสูสตูรระดับประกาศนียบัตรวิิชาชีพช้ันสูง ((ปวส.)  สาขาาวิชาคหกรรมธุรกิจ 

พ.ศศ. 2540 เปิ
บั
ปิดสอนหลักสู
บัญชี 

สูตรระดับประะกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงง (ปวส.) ภาคสมทบ สาขาวิชาการ

พ.ศศ. 2541     เปิ
ค
ปิดสอนหลักสู
คอมพิวเตอร์ธุร

สตูรระดับประ
รกิจ 

ะกาศนียบัตรวิวิชาชีพช้ันสูง ((ปวส.) ภาคสมทบ สาขาวิชชา

พ.ศศ. 2541    เปิปิดสอนหลักสตูตรระดับประกกาศนียบัตรวิชชาชีพ (ปวช.) ภาคสมทบ สสาขาวิชาพณิชชยการ 

พ.ศศ. 2541    ปิดดสอนหลักสตูตรระดัประกาศนียบัตรวิชาชีชีพครูเทคนิคช้ันสูง (ปทส.)) สาขาวิชากาารบัญชี 

   

พ.ศ

พ.ศ

พ.ศศ. 2545 เขข้าร่วมกับสถาานศึกษาสังกัดดกรมอาชีวศ

ศ. 2544 เปิ
เข
เปิ
ส
บ

งด

ข้าศึกษาในคณ
ปิดสอนหลักสู
สากลเปิดสอน
บริหารธุรกิจ ส

ดรับนักศึกษา

ณะวิชาบริหาร
สตูรระดับประ
นหลักสูตรระด
สาขาวิชาธุรกจิ

าภาคสบทบทกุ

รธุรกิจ สาขาวิ
กาศนียบัตรวิ
ดับประกาศนี
จค้าปลีก (ทวิภ

กหลักสูตร 

วิชาการเลขาน
ิชาชีพช้ันสูง (

นียบัตรวิชาชีพ
ภาคี) เปิดหอศิ

นุการ สาขาวิช
(ปวส.) ศิลปก
พช้ันสูง (
ศิลป์ คณะวิช

ชาคอมพิวเตอ
กรรม สาขาจิต
(ปวส.) ประเ
าศิลปกรรม 

อร์ธุรกิจ 
ตรกรรม
ภทวิชา

ศ. 2544 

เป็

ปิดสอนหลักสู

ป็น สถาบันกา

สูตรระดับประ

ารอาชีวศึกษา

พ.ศ.
าชี
้าศึ
รต

.2542 เปิดส
ชีพช้ันสูง (ป
ศึกษาในคณะ
ตลาด 

สอนหลักสูตร
ปวส.) ภาคพิเ
ะวิชาบริหารธุ

รระดับระกาศ
เศษ โดยรับผู้ท
ธุรกิจ ส

ศนียบัตร
ที่จบ ม.6 
สาขาวิชา

วิช
เข
กา

พ.ศ.
าชี

2542 เปิดสอ
ชีพช้ันสูง (ปวส

อนหลักสูตรระ
ส.)ภาคสมทบ

ะดับประกาศ
บ สาขาวิชากา

นียบัตร
ารตลาด วิช

 

ะกาศนียบัตรวิ

ึก
าภาคเหนือ 3 

วิชาชีพช้ันสูง(

กษาในจังหวัด
(สอน.3) 

(ปวส. พิเศษ

เชียงราย พะ

ษ) โดยรับ ผู้ที่

เยา และลําป

11 

จบ ม.6

าง รวม
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พ.ศศ. 2546 เปิ
ส
ปิดสอนหลักส
สารสนเทศและ

สูตรประกาศ
ะการสื่อสาร ส

นียบัตรวิชาชี
สาขาวิชาเทคโ

ชีพช้ันสูง
โนโลยีสาร

(ปวส.) ประเภทวิชา เทคคโนโลยี
สนนเทศ 

พ.ศศ. 2548 เปิ
พ
ปิดสอนหลักส
พณิชยการ สา

สูตรประกาศ
ขางานการปร

นียบัตรวิชาชี
ระชาสัมพันธ์

ชีพ (ปวช.) ปประเภทวิชา พพาณิชยกรรมม สาขา

พ.ศศ. 2551  เปิ
ส
ปิดสอนหลัก
สาขาวิชาธุรกจิ

สูตรประกาศ
จรับจัดงาน 

ศนียบัตรวิชาาชีพช้ันสูง (ปปวส.) ประเภภทวิชาพณิชยกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


