
 

 

พ.ศ. 2480   จังหวัดลําปางไดจัดต้ังข้ึน ใชชื่อวา 
                  เปดทําการสอนชางทอผา เม่ือวันท่ี 

พ.ศ. 2481 โอนเขาสังกัดกรมอาชีวศึกษา 
งาน 56 ตารางวา

พ.ศ. 2482 เปลี่ยนชื่อเปน 

พ.ศ. 2591  เปลี่ยนชื่อเปน 

พ.ศ. 2501 ไดรับอนุมัติใหเปดสอน 
(ม.ศ.3) เขาเรียนหลักสูตร 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สําเร็จการศึกษาระดับนี้แลวไดรับประกาศนียบัตรประโยค
อาชีวศึกษาชั้นสูง

 
พ.ศ. 2508 ไดเขาอยูในโครงการยูนิเซฟ เปดสอนระดับอาชีวะศึกษาชั้นสูงแผนกคหกรรมศาสตร

พ.ศ. 2516 ไดเปลี่ยนชื่อเปน
เปดสอนแผนกวิชาพณิชยการ อีกแผนกหนึ่ง

พ.ศ. 2519 ไดรวมกับโรงเรียนการชางลําปาง
อาชีวศึกษาลําปาง
ตุลาคม 2519

พ.ศ. 2522 ไดยกฐานะจากวิทยาเขต
อาชีวศึกษาลําปาง

ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง 
 

จังหวัดลําปางไดจัดต้ังข้ึน ใชชื่อวา “โรงเรียนชางทอผา” โดยใช เงินงบประมาณประชาบาล
เปดทําการสอนชางทอผา เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2480 

โอนเขาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ไดรับงบประมาณซ้ือท่ีดินบริเวณ หาแยกประตูชัย เนื้อท่ี 
ตารางวา 

เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนชางเย็บเสื้อผาและทอผา” เปดสอนวิชาชางเย็บผาเพ่ิมข้ึนอีกวิชาหนึ่ง

เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนการชางสตรีลําปาง” 

ไดรับอนุมัติใหเปดสอน “ระดับอาชีวะชั้นสูง” โดยรับนักเรียนท่ีสําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
เขาเรียนหลักสูตร 3 ป เปดสอนแผนกคหกรรมศาสตร สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สําเร็จการศึกษาระดับนี้แลวไดรับประกาศนียบัตรประโยค
ศึกษาชั้นสูง 

ไดเขาอยูในโครงการยูนิเซฟ เปดสอนระดับอาชีวะศึกษาชั้นสูงแผนกคหกรรมศาสตร

เปลี่ยนชื่อเปน "โรงเรียนอาชีวศึกษาลําปาง" 
เปดสอนแผนกวิชาพณิชยการ อีกแผนกหนึ่ง  

รวมกับโรงเรียนการชางลําปาง เปนวิทยาลัย
อาชีวศึกษาลําปาง (วิทยาเขต 2) เม่ือวันท่ี 1 

2519 

ไดยกฐานะจากวิทยาเขต 2  เปนวิทยาลัย
อาชีวศึกษาลําปาง  เม่ือวันท่ี  1 มกราคม 2522 

 

โดยใช เงินงบประมาณประชาบาล 

ไดรับงบประมาณซ้ือท่ีดินบริเวณ หาแยกประตูชัย เนื้อท่ี 8 ไร 2 

เปดสอนวิชาชางเย็บผาเพ่ิมข้ึนอีกวิชาหนึ่ง 

โดยรับนักเรียนท่ีสําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  
ป เปดสอนแผนกคหกรรมศาสตร สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สําเร็จการศึกษาระดับนี้แลวไดรับประกาศนียบัตรประโยค

ไดเขาอยูในโครงการยูนิเซฟ เปดสอนระดับอาชีวะศึกษาชั้นสูงแผนกคหกรรมศาสตร 



 

พ.ศ. 2524 ไดรับอนุมัติใหเปดสอน
บริหารธุรกิจในปการศึกษา

พ.ศ. 2525 ไดรับอนุมัติใหเปดสอน
กลุมวิชาวิจิตรศิลป

พ.ศ.  2526 เปดเพ่ิมกลุมวิชาศิลปะประยุกต ในประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

 
พ.ศ.  2530 ไดรวมกับภาคเอกชน

นักเรียน นักศึกษา

พ.ศ. 2535 เปด ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และวิชาการตลาด

พ.ศ.  2536  เปด ปวช. ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม 
กลุมวิชาหัตถกรรม เครื่องเคลือบดินเผา 
(เซรามิค) 

 
พ.ศ.  2537 เปด ปวส. (พิเศษ

ศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ

พ.ศ. 2538 เปด ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
กลุมธุรกิจคาปลีก 
โรงแรม ซ่ึงกลุมวิชาการโรงแรมไดปดใน 
พ.ศ. 2540 

พ.ศ. 2540 เปดภาคสมทบ
สาขาวิชาการบัญชี

ไดรับอนุมัติใหเปดสอน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
บริหารธุรกิจในปการศึกษา  และปดไปในป พ.ศ. 2536 

ไดรับอนุมัติใหเปดสอน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
วิจิตรศิลป 

เปดเพ่ิมกลุมวิชาศิลปะประยุกต ในประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม 

พ.ศ. 2527  เปด ปวท. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
การเลขานุการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย ปวท
และโภชนาการ รับนักเรียนท่ีจบมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โปรแกรมคหกรรมเขาเรียนเพ่ิมเติม เพ่ือใหครบหลักสูตร 
ปวช. สาขาวิชาผาฯ อาหารและคหกรรมฯ

พ.ศ.  2529 เปด ปวท. สาขาวิชาคหกรรมศาสตรท่ัวไป

 
 

ไดรวมกับภาคเอกชน คือ  บริษัทเอ็กซเซล  เอนเตอรไพรส  จํากัด เปดศูนยคอมพิวเตอรสอน
นักศึกษา  และบุคคลภายนอก 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และวิชาการตลาด 

ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม 
กลุมวิชาหัตถกรรม เครื่องเคลือบดินเผา 

พิเศษ) รับนักเรียน ม.6 เขา
ศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
กลุมธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี) และการ

ซ่ึงกลุมวิชาการโรงแรมไดปดใน 

เปดภาคสมทบ ปวส.คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี 

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท.) ประเภทวิชา

ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
การเลขานุการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย ปวท.สาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ รับนักเรียนท่ีจบมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โปรแกรมคหกรรมเขาเรียนเพ่ิมเติม เพ่ือใหครบหลักสูตร 

สาขาวิชาผาฯ อาหารและคหกรรมฯ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตรท่ัวไป 

จํากัด เปดศูนยคอมพิวเตอรสอน



 

พ.ศ. 2541   เปดภาคสมทบ ปวช
สมทบ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และไดปดในป พ

พ.ศ. 2543 เปดภาคสมทบ ปวส

พ.ศ. 2546 เปด ปวส. ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พ.ศ. 2548 เปด ปวช. ประเ

พ.ศ. 2551  เปด ปวส. ประเภทวิชา

พ.ศ. 255๔ เปดปวช. ประเภทวิชาคหกรรม สาขางาน

พ.ศ. 2555 เปด  ปวส. ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานการจัดการ
บริหารธุรกิจ สาขางานการพัฒนาโปรแ

 

เปดภาคสมทบ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ซ่ึงไดปดไปใน พ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และไดปดในป พ.ศ. 2544

เปดภาคสมทบ ปวส. สาขาวิชาการตลาด และปดใน พ.ศ. 2544 

พ.ศ. 2544 เปด ปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาจิตรกรรม
สากล เปดหอศิลป คณะศิลปกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก (ทวิภาคี) 

พ.ศ.  2545 เข าร วมกับสถานศึกษาสั ง กัดกรมอาชีว ศึกษา
ในจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3  

ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการประชาสัมพันธ 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน และปดในป พ

ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 

ประเภทวิชาคหกรรม สาขางานการจัดการงานคหกรรมโรงแรม
บริหารธุรกิจ สาขางานการพัฒนาโปรแกรม 

 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ซ่ึงไดปดไปใน พ.ศ. 2544 และเปดภาค
2544 

 

ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาจิตรกรรม
สากล เปดหอศิลป คณะศิลปกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

เข าร วมกับสถานศึกษาสั ง กัดกรมอาชีว ศึกษา 
พะเยา และจังหวัดลําปาง รวมเปน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

และปดในป พ.ศ. 2553 

 

คหกรรมโรงแรม และ ประเภทวิชา




