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ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง  
 

 
 

พ.ศ. 2480 จังหวัดล าปางจัดต้ังโรงเรียนข้ึนและให้ใช้ช่ือว่า   "โรงเรียนช่างทอผ้า "  โดยใช้
งบประมาณประชาบาลเปิดสอนวิชาทอผ้าเมื่อวันที่ 1 กันยายน  2480 

พ.ศ. 2481 โอนเข้าสังกัดกรมอาชีวศึกษาได้รับงบประมาณซื้อที่ดินบริเวณห้าแยกประตูชัยเนื้อที่ 
8 ไร่งาน 56 ตารางวา 

พ.ศ. 2482 เปลี่ยนช่ือเป็น  "โรงเรียนการช่างสตรีล าปาง" 

พ.ศ. 2501 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน   "ระดับอาชีวศึกษาช้ันสูง " โดยรับนักศึกษาที่ส าเร็จช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 6 (ม.ศ.)เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี เปิดสอนแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
ผ้าและวิชาเครื่องแต่งกายสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับนี้
แล้วได้รับประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาช้ันสูง 

พ.ศ. 2503 เข้าแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อเปลี่ยนเป็นหลักสูตรมัธยมสามัญ (สายอาชีพ) ได้รับ
ประกาศนียบัตร (ม.ศ. 5) และต่อประโยคอาชีวศึกษาช้ันสูง อีก 1 ปี ได้รับ
ประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาช้ันสูง 

พ.ศ. 2507 ได้เข้าอยู่ในโครงการยูนิเซฟเปิดสอนระดับ
อาชีวศึกษาช้ันสูงแผนกวิชาคหกรรม
ศาสตร์และศิลปกรรม 

 

พ.ศ. 2510 ยุบแผนกวิชาศิลปกรรมเปิดสอนแต่ระดับ
วิชาชีพช้ันสูง แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายอาหารและ
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โภชนาการ และคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 

พ.ศ. 2516 เปลี่ยนช่ือเป็น  "โรงเรียนอาชีวศึกษาล าปาง " เปิดสอนแผนกวิชาพณิชยการ  
อีกแผนกหนึ่งพ.ศ. 2518 เปลี่ยนระบบการวัดผลจากร้อยละเป็นหน่วยกิต 

พ.ศ. 2519 ร่วมกับโรงเรียนการช่างล าปางเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปางวิทยาเขต  2 เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2519 

พ.ศ. 2520 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2522 ได้ยกฐานะจากวิทยาเขต  2  เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปางเมื่อวันที่  1 มกราคม 2522 

พ.ศ. 2524 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค   (ปวท.) ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจในปีการศึกษา  2524 

พ.ศ. 2525 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
สาขาวิจิตรศิลป์ 

พ.ศ.  2526 ได้รับอนุมัติให้เปิดขยายสาขาวิชาศิลปประยุกต์ในประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม  

พ.ศ.  2527 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการ
เลขานุการกับขยายการศึกษาระดับนี้ในประเภท
วิชาคหกรรมเพิ่มสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

พ.ศ.   2529เปิดสอนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ทั่วไป 
 

 
พ.ศ.  2530 ได้ร่วมกับภาคเอกชนคือบริษัทเอ็กซ์เซลเอนเตอร์ไพร์สจ ากัด เปิดศูนย์คอมพิวเตอร์สอน

นักเรียนนักศึกษาและบุคคลภายนอก 

พ.ศ.  2531 เนื่องจากบริษัทเอ็กซ์เซล เอนเตอร์ไพร์ส จ ากัดได้เลิกกิจการทางด้านคอมพิวเตอร์ แต่
วิทยาลัยก็ยังได้ด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนต่อไปได้แก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิรินทร์
คอมพิวเตอร์ 

พ.ศ.  2534 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน  
ระดับอุดมศึกษาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประจ าปีการศึกษา  2534 



13 
 

 

พ.ศ. 2535 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

พ.ศ.  2536  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน ระดับประกาศ
นีย-บัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชา
ศิลปหัตถกรรมสาขาวิชาหัตถ
อุตสาหกรรม (เครื่องเคลือบดินเผา) และ
ขยายการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชาคหกรรม 
เพิ่มข้ึนอีก 1 ห้องเรียน 

พ.ศ. 2536 ได้รับคัดเลือกจากเขตการศึกษา  8 เพื่อ
รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ประจ าปี
การศึกษา 2536  ประเภทวิชาคหกร
รม พาณิชยกรรมและศิลปกรรม 

พ.ศ.  2537 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง  (ปวส.พิเศษ) โดยรับผู้ที่จบ ม. 6  
เข้าศึกษาในคณะวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี 

 

พ.ศ. 2538 เปิดสอนหลักสูตรระบบทวิภาคีสาขาวิชาการโรงแรม  (บริการอาหารและเครื่องดื่ม)คณะ
วิชาคหกรรมศาสตร์ 1 ห้อง สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (พณิชยการ) คณะวิชาบริหารธุรกิจ1 
ห้อง 

พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ 

พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) ภาคสมทบ สาขาวิชาการ
บัญชี 

พ.ศ. 2541เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ภาคสมทบ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

พ.ศ. 2541เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคสมทบ สาขาวิชาพณิชยการ 

พ.ศ. 2541ปิดสอนหลักสูตรระดัประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเทคนิคช้ันสูง (ปทส.) สาขาวิชาการบัญชี 
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พ.ศ.2542เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) ภาคพิเศษ โดยรับผู้ที่จบ ม. 6 
เข้าศึกษาในคณะวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด 

พ.ศ.2542เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) ภาคสมทบ สาขาวิชา
การตลาด 

พ.ศ. 2544 เปิดสอนหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.พิเศษ) โดยรับผู้

ที่จบ ม. 6เข้าศึกษาในคณะวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 
ศิลปกรรม สาขาจิตรกรรมสากลเปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
(ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก  (ทวิภาคี)เปิดหอศิลป์คณะวิชา
ศิลปกรรม 

พ.ศ. 2544 งดรับนักศึกษาภาคสบทบทุกหลักสูตร 

พ.ศ. 2545 เข้าร่วมกับสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงรายพะเยา และล าปาง รวม
เป็นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 (สอน.3) 

พ.ศ. 2546 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) ประเภทวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขา
พณิชยการ สาขางานการประชาสัมพันธ์ 

พ.ศ. 2551  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพณิชยกรรม 
สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


