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ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง

พ.ศ. 2480 จังหวัดลาปางจัดตั้งโรงเรียนขึ้นและให้ใช้ชื่อว่า
"โรงเรียนช่างทอผ้า " โดยใช้งบประมาณ
ประชาบาลเปิดสอนวิชาทอผ้าเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2480
พ.ศ. 2481

โอนเข้าสังกัดกรมอาชีวศึกษาได้รับงบประมาณซื้อที่ดินบริเวณห้าแยกประตูชัยเนื้อที่
8 ไร่งาน 56 ตารางวา

พ.ศ. 2482 เปลี่ยนชื่อเป็น

"โรงเรียนการช่างสตรีลาปาง"

พ.ศ. 2501 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน
"ระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง " โดยรับนักศึกษาที่สาเร็จชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 6 (ม.ศ.)เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี เปิดสอนแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาผ้า
และวิชาเครื่องแต่งกายสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เมื่อสาเร็จการศึกษาระดับนี้แล้ว
ได้รับประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง
พ.ศ. 2503 เข้าแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อเปลี่ยนเป็นหลักสูตรมัธยมสามัญ (สายอาชีพ) ได้รับ
ประกาศนียบัตร(ม.ศ.5) และต่อประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง อีก 1 ปี ได้รับประกาศนียบัตร
ประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง
พ.ศ. 2507 ได้เข้าอยู่ในโครงการยูนิเซฟเปิดสอนระดับ
อาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกวิชาคหกรรม
ศาสตร์และศิลปกรรม

พ.ศ. 2510 ยุบแผนกวิชาศิลปกรรมเปิดสอนแต่ระดับ
วิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายอาหารและ
โภชนาการ และคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
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พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อเป็น
"โรงเรียนอาชีวศึกษาลาปาง " เปิดสอนแผนกวิชาพณิชยการ
อีกแผนกหนึ่งพ.ศ. 2518 เปลี่ยนระบบการวัดผลจากร้อยละเป็นหน่วยกิต
พ.ศ. 2519 ร่วมกับโรงเรียนการช่างลาปางเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปางวิทยาเขต
ตุลาคม 2519

2 เมื่อวันที่ 1

พ.ศ. 2520 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
พ.ศ. 2522 ได้ยกฐานะจากวิทยาเขต

2 เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปางเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522

พ.ศ. 2524 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
บริหารธุรกิจในปีการศึกษา 2524

(ปวท.) ประเภทวิชา

พ.ศ. 2525 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
สาขาวิจิตรศิลป์
พ.ศ. 2526 ได้รับอนุมัติให้เปิดขยายสาขาวิชาศิลปประยุกต์ในประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
พ.ศ. 2527 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการ
เลขานุการกับขยายการศึกษาระดับนี้ในประเภทวิชาค
หกรรมเพิ่มสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายสาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ
พ.ศ. 2529เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
พ.ศ. 2530 ได้ร่วมกับภาคเอกชนคือบริษัทเอ็กซ์
เซลเอนเตอร์ไพร์สจากัด เปิดศูนย์คอมพิวเตอร์สอนนักเรียนนักศึกษาและบุคคลภายนอก
พ.ศ. 2531เนื่องจากบริษัทเอ็กซ์เซล เอนเตอร์ไพร์ส จากัดได้เลิกกิจการทางด้านคอมพิวเตอร์ แต่วิทยาลัย
ก็ยังได้ดาเนินการร่วมกับภาคเอกชนต่อไปได้แก่ห้างหุ้นส่วนจากัด สิรินทร์คอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2534 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
ระดับอุดมศึกษาจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯประจาปีการศึกษา 2534
พ.ศ. 2535

ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชา
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การตลาดและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พ.ศ. 2536 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน ระดับประกาศนีย-บัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาหัตถอุตสาหกรรม
(เครื่องเคลือบดินเผา) และขยายการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชาคหกรรม เพิ่มขึ้นอีก 1 ห้องเรียน
พ.ศ. 2536 ได้รับคัดเลือกจากเขตการศึกษา 8 เพื่อ
รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ประจาปี
การศึกษา 2536 ประเภทวิชาคหกร
รม พาณิชยกรรมและศิลปกรรม
พ.ศ. 2537 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.พิเศษ) โดยรับผู้ที่จบ ม. 6
เข้าศึกษาในคณะวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
พ.ศ. 2538 เปิดสอนหลักสูตรระบบทวิภาคี
สาขาวิชาการโรงแรม (บริการอาหารและเครื่องดื่ม)คณะวิชาคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (พณิชยการ) คณะวิชาบริหารธุรกิจ1 ห้อง

1 ห้อง

พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

(ปวส.) สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ

พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

(ปวส.) ภาคสมทบ สาขาวิชาการบัญชี

พ.ศ. 2541เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
พ.ศ. 2541เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคสมทบ สาขาวิชาพณิชยการ
พ.ศ. 2541ปิดสอนหลักสูตรระดัประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาการบัญชี
พ.ศ. 2542เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคพิเศษ โดยรับผู้ที่จบ ม. 6 เข้า
ศึกษาในคณะวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด
พ.ศ. 2542เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ สาขาวิชาการตลาด
พ.ศ. 2544 เปิดสอนหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.พิเศษ) โดยรับผู้ที่
จบ ม.6เข้าศึกษาในคณะวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาการ
เลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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ชั้นสูง (ปวส.) ศิลปกรรม สาขาจิตรกรรมสากลเปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)เปิดหอศิลป์
คณะวิชาศิลปกรรม
พ.ศ. 2544

งดรับนักศึกษาภาคสบทบทุกหลักสูตร

พ.ศ. 2545 เข้าร่วมกับสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงรายพะเยา และลาปาง รวมเป็น
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 (สอน.3)
พ.ศ. 2546 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาพณิชย
การ สาขางานการประชาสัมพันธ์
พ.ศ. 2551

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชา
ธุรกิจรับจัดงาน

สรุปประวัติ
อาชีวศึกษาลาปาง
พ.ศ.

พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2482
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2501

2480

วิทยาลัย

จังหวัด
ลาปางได้จัดตั้ง
ขึ้น ใช้ชื่อว่า
“โรงเรียนช่างทอ
ผ้า ” โดยใช้เงิน
งบประมาณประชาบาลเปิดทาการสอนช่างทอผ้า เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2480
โอนเข้าสังกัดกรมอาชีวศึกษา ได้รับงบประมาณซื้อที่ดินบริเวณ ห้าแยกประตูชัย เนื้อที่ 8
ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา
เปลี่ยนชื่อเป็น“โรงเรียน ช่างเย็บเสื้อผ้าและทอผ้า ” เปิดสอนวิชาช่างเย็บเสื้อผ้าเพิ่มอีก
หนึ่งวิชา
เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสตรีลาปาง”
ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน“ระดับอาชีวะขั้นสูง” โดยรับนักเรียนที่สาเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(ม.ศ.3)เข้าเรียน หลักสูตร 3 ปี เปิดสอนแผนกคหกรรมศาสตร์สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่ง
กายสาขาวิชาอาหารและโภชนาการสาเร็จการศึกษาระดับนี้แล้วได้รับประกาศนียบัตร
ประโยคอาชีวศึกษาขั้นสูง
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พ.ศ.2508
พ.ศ.2516
พ.ศ.2519

ได้เข้าอยู่ในโครงการยูนิเซฟเปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูแผนกคหกรรมศาสตร์
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น“โรงเรียนอาชีวะลาปาง”เปิดสอนแผนก พาณิชยการ อีกแผนกหนึ่ง
ได้ร่วมกับโรงเรียนการช่างลาปาง เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง (วิทยาเขต 2)เมื่อวันที่ 1
ตุลาคม 2519
พ.ศ.2522
ได้ยกฐานะจากวิทยาเขต 2 เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522
พ.ศ.2524
ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
(ปวท.)ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจและปิดไปในพ.ศ. 2536
พ.ศ. 2525
ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
กลุ่มวิชาวิจิตรศิลป์
พ.ศ. 2526
เปิดเพิ่มกลุ่มวิชาศิลปะประยุกต์ในประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
พ.ศ. 2527
เปิดปวท. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ปวท. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ รับนักเรียนที่ส่ง
มาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายโปรแกรมคหกรรม เข้าเรียนเพิ่ม เพื่อให้ครบหลักสูตรปวช.
สาขาวิชาผ้าฯ อาหารและคหกรรมฯ
พ.ศ. 2529
เปิดปวท. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
พ.ศ. 2530 ได้
ร่วมกับเอกชน คือบริษัทเอ๊กเซลเอนเตอร์ไพรส์ จากัด เปิดศูนย์คอมพิวเตอร์ สอน
นักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก
พ.ศ. 2535
เปิด ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และวิชาการตลาด
พ.ศ. 2536
เปิดปวช.ประเภทศิลปหัตถกรรม กลุ่มวิชาหัตถกรรม เครื่องเคลือบดินเผา(เซรามิค)
พ.ศ. 2537
เปิด ปวส.(พิเศษ) รับนักเรียนชั้นม.6 เข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ
พ.ศ. 2538
เปิด ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม กลุ่มธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี ) และการโรงแรม ซึ่ง
กลุ่มวิชาการโรงแรมได้เปิดในพ.ศ.2540
พ.ศ. 2540
เปิดภาคสมทบปวส. คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชี
พ.ศ. 2541
เปิดภาคสมทบปวช . ประเภทวิชาพาณิชยกรรมซึ่งปิดในพ .ศ.2544 และเปิดภาคสมทบ
ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและได้ปิดในพ.ศ. 2544
พ.ศ. 2543
เปิดภาคสมทบระดับปวส. สาขาวิชาการตลาดและปิดในพ.ศ. 2544
พ.ศ. 2544
เปิดปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรมสาขาวิชาจิตรกรรมสากลเปิดหอศิลป์คณะศิลปกรรมและ
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี)
พ.ศ. 2545
เข้าร่วมกับสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยา และจังหวัด
ลาปางรวมเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
พ.ศ. 2546
เปิดปวส. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
พ.ศ. 2548
เปิดปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการประชาสัมพันธ์
พ.ศ. 2551
เปิดปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาธุรกิจรับจัดงานและได้ปิดในปีพ.ศ.2553
พ.ศ. 2554
เปิดปวช. ประเภทวิชาคหกรรมสาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม
พ.ศ. 2555
เปิดปวส. ประเภทวิชาคหกรรมสาขางานการจัดการงานคหกรรมโรงแรมและประเภทวิชา
บริหารธุรกิจสาขางานการพัฒนาโปรแกรม
พ.ศ. 2556
เปิดปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
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พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2560

เปิดระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาบัญชี (ต่อเนื่อง)
เปิดหลักสูตรอังกฤษ (Mini English Program) สาขาวิชาการบัญชีระดับ ปวช. และ ปวส.
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการระดับปวช. และปวส.
เปิดปวส. สาขาวิชาการตลาดระบบทวิภาคี
เปิดปวส. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการระบบทวิภาคี
เปิดปวส. สาขาวิชาการจัดการสานักงาน
เปิดปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกสาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
เปิดปวส. สาขาวิชาการโรงแรม 2 สาขางานคือ
1 สาขางานบริหารการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี)
2 สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม (ทวิภาคี)
เปิดปวส. สาขางานการจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์

