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ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 
 

 
พ.ศ. 2480 จังหวัดล ำปำงจัดตั้งโรงเรียนขึ้น  และให้ใช้ชื่อว่ำ   "โรงเรียนช่ำงทอผ้ำ"   โดยใช้งบประมำณ

ประชำบำลเปิดสอนวิชำทอผ้ำเมื่อ  วันที่ 1 กันยำยน  2480 

พ.ศ. 2481 โอนเข้ำสังกัดกรมอำชีวศึกษำได้รับงบประมำณซื้อที่ดินบริเวณห้ำแยกประตูชัย  เนื้อที่ 
8 ไร่   งำน 56 ตำรำงวำ 

พ.ศ. 2482 เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนกำรช่ำงสตรีล ำปำง" 

พ.ศ. 2501 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน  "ระดับอำชีวศึกษำชั้นสูง"   โดยรับนักศึกษำที่ส ำเร็จชั้น มัธยม 
ศึกษำปีที่ 6 (ม.ศ.)เข้ำเรียนหลักสูตร 3 ปี เปิดสอนแผนกวิชำคหกรรมศำสตร์ สำขำวิชำผ้ำ
และวิชำเครื่องแต่งกำย   สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร   เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำระดับนี้แล้ว
ได้รับประกำศนียบัตรประโยคอำชีวศึกษำชั้นสูง 

พ.ศ. 2503 เข้ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ เพ่ือเปลี่ยนเป็นหลักสูตรมัธยมสำมัญ (สำยอำชีพ) ได้รับ
ประกำศนียบัตร (ม.ศ.5) และต่อประโยคอำชีวศึกษำชั้นสูง อีก 1 ปี ได้รับประกำศนียบัตร
ประโยคอำชีวศึกษำชั้นสูง 

พ.ศ. 2507 ได้เข้ำอยู่ในโครงกำรยูนิเซฟเปิดสอนระดับ
อำชีวศึกษำชั้นสู งแผนกวิชำคหกรรม
ศำสตร์และศิลปกรรม 
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พ.ศ. 2510 ยุบแผนกวิชำศิลปกรรม เปิดสอนแต่ระดับวิชำชีพชั้นสูง แผนกวิชำคหกรรมศำสตร์ 
สำขำวิชำผ้ำและเครื่องแต่งกำย อำหำรและโภชนำกำร และคหกรรมศำสตร์ทั่วไป 

พ.ศ. 2516 เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนอำชีวศึกษำล ำปำง" เปิดสอนแผนกวิชำพณิชยกำร  
อีกแผนกหนึ่ง พ.ศ. 2518 เปลี่ยนระบบกำรวัดผล จำกร้อยละเป็นหน่วยกิต 

พ.ศ. 2519 ร่วมกับโรงเรียนกำรช่ำงล ำปำงเป็นวิทยำลัยอำชีวศึกษำล ำปำงวิทยำเขต  2 เมื่อวันที่ 1 
ตุลำคม 2519 

พ.ศ. 2520 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชำ คหกรรม  
สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ 

พ.ศ. 2522 ได้ยกฐำนะจำกวิทยำเขต 2  เป็นวิทยำลัยอำชีวศึกษำล ำปำง  เมื่อวันที่  1 มกรำคม 2522 

พ.ศ. 2524 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน  ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค  (ปวท.) ประเภทวิชำ
บริหำรธุรกิจในปีกำรศึกษำ  2524 

พ.ศ. 2525 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน  ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชำศิลปหัตถกรรม
สำขำวิจิตรศิลป์ 

พ.ศ.  2526 ได้รับอนุมัติให้เปิดขยำยสำขำวิชำศิลปประยุกต์  ในประเภทวิชำศิลปหัตถกรรม 

พ.ศ.  2527 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน  ระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชำ
บริหำรธุรกิจสำขำวิชำกำรบัญชีและสำขำวิชำกำร
เลขำนุกำร   กับขยำยกำรศึกษำระดับนี้ในประเภท
วิชำคหกรรม เพ่ิมสำขำวิชำผ้ำและเครื่องแต่งกำย  
สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร 

พ.ศ.  2529 เปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
เทคนิค (ปวท.) สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ทั่วไป 
 

พ.ศ.  2530 ได้ร่วมกับภำคเอกชน คือ  บริษัทเอ็กซ์เซล  เอนเตอร์ไพร์ส  จ ำกัด เปิดศูนย์คอมพิวเตอร์
สอนนักเรียนนักศึกษำ  และบุคคลภำยนอก 

พ.ศ.  2531    เนื่องจำกบริษัท เอ็กซ์เซล เอนเตอร์ไพร์ส จ ำกัดได้เลิกกิจกำรทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ แต่
วิทยำลัยก็ยังได้ด ำเนินกำรร่วมกับภำคเอกชนต่อไป  ได้แก่  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สิรินทร์คอมพิวเตอร์ 
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พ.ศ.  2534 ได้รับคัดเลือกจำกกระทรวงศึกษำธิกำรให้ได้รับรำงวัลสถำนศึกษำพระรำชทำน 
ระดับอุดมศึกษำ จำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2534 

พ.ศ. 2535 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ
สำขำวิชำกำรตลำดและสำขำวิช ำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

พ.ศ.  2536  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน ระดับประกำศ
นีย-บัตรวิชำชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชำ
ศิลปหัตถกรรม  สำขำวิชำหัตถ
อุตสำหกรรม (เครื่องเคลือบดินเผำ) และ
ขยำยกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพ (ปวช.) ประเภทวิชำคหกรรม 
เพ่ิมข้ึนอีก 1 ห้องเรียน 

พ.ศ. 2536 ได้รับคัดเลือกจำกเขตกำรศึกษำ 8 เพ่ือ
รับรำงวัลสถำนศึกษำดีเด่น ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2536  ประเภทวิชำคหกร
รม พำณิชยกรรมและศิลปกรรม 

พ.ศ.  2537 เปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชั้นสูง (ปวส.พิเศษ) โดยรับผู้ที่จบ ม.6  
เข้ำศึกษำในคณะวิชำบริหำรธุรกิจ  
สำขำวิชำกำรบัญชี 

พ.ศ. 2538 เปิดสอนหลักสูตรระบบทวิภำคีสำขำวิชำกำรโรงแรม (บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม) คณะ
วิชำคหกรรมศำสตร์ 1 ห้อง สำขำวิชำธุรกิจค้ำปลีก (พณิชยกำร) คณะวิชำบริหำรธุรกิจ 1 
ห้อง 

พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  สำขำวิชำคหกรรมธุรกิจ 

พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ภำคสมทบ สำขำวิชำกำรบัญชี 

พ.ศ. 2541     เปิดสอนหลักสูตรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ภำคสมทบ สำขำวิชำ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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พ.ศ. 2541   เปิดสอนหลักสูตรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ภำคสมทบ สำขำวิชำพณิชยกำร 

พ.ศ. 2541  ปิดสอนหลักสูตรระดัประกำศนียบัตรวิชำชีพครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สำขำวิชำกำรบัญชี 

พ.ศ.2542 เปิดสอนหลักสูตรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ภำคพิเศษ โดยรับผู้ที่จบ ม.6 เข้ำ
ศึกษำในคณะวิชำบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรตลำด 

พ.ศ.2542 เปิดสอนหลักสูตรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ภำคสมทบ สำขำวิชำกำรตลำด 

พ.ศ. 2544 เปิดสอนหลักสูตรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง(ปวส. พิเศษ) โดยรับ ผู้ที่จบ ม.6เข้ำ
ศึกษำในคณะวิชำบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรเลขำนุกำร สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เปิด
สอนหลักสูตรระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ศิลปกรรม 
ส ำขำจิ ต รกรรมสำกล เปิ ดสอน
หลักสู ตรระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชำ
บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำธุรกิจค้ำปลีก 
(ทวิภำคี) เปิดหอศิลป์ คณะวิชำ
ศิลปกรรม 

พ.ศ. 2544 งดรับนักศึกษำภำคสบทบทุกหลักสูตร 

พ.ศ. 2545 เข้ำร่วมกับสถำนศึกษำสังกัดกรมอำชีวศึกษำในจังหวัดเชียงรำย พะเยำ และล ำปำง รวมเป็น 
สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3 (สอน.3) 

พ.ศ. 2546 เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ประเภทวิชำ พำณิชยกรรม สำขำพณิชย
กำร สำขำงำนกำรประชำสัมพันธ์ 

พ.ศ. 2551  เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชำพณิชยกรรม สำขำวิชำ
ธุรกิจรับจัดงำน 
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พ.ศ. 2553 ปิด ปวส. ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำธุรกิจรับจัดงำน  
พ.ศ. 2554 เปิด ปวช. ประเภทวิชำคหกรรม สำขำงำนคหกรรมเพ่ือกำรโรงแรม 
พ.ศ. 2555 เปิด ปวส. ประเภทวิชำคหกรรม สำขำงำนกำรจัดกำรงำนคหกรรมโรงแรม และประเภท

วิชำบริหำรธุรกิจ สำขำงำนกำรพัฒนำโปรแกรม 
พ.ศ. 2556 เปิด ปวส. ประเภทวิชำศิลปกรรม สำขำวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟิก  

เปิดระดับปริญญำตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำบัญชี (ต่อเนื่อง)  
เปิดหลักสูตรอังกฤษ (Mini English Program) สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวช. และ 
ปวส. สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำรระดับ ปวช. และ ปวส. 

พ.ศ. 2557 เปิด ปวส. สำขำวิชำกำรตลำด ระบบทวิภำคี  
เปิด ปวส. สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำรระบบทวิภำคี  

พ.ศ. 2558 เปิด ปวส. สำขำวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำน 
พ.ศ. 2560  เปิด ปวช. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟิก สำขำงำนคอมพิวเตอร์กรำฟิกอำร์ต  

เปิด ปวส. สำขำวิชำกำรโรงแรม 2 สำขำงำน คือ  
1 สำขำงำนบริหำรกำรอำหำรและเครื่องดื่ม (ทวิภำค)ี  
2 สำขำงำนบริกำรส่วนหน้ำโรงแรม (ทวิภำคี) 
เปิด ปวส. สำขำงำนกำรจัดงำนดอกไม้และงำนประดิษฐ์ 
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สรุปประวัติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง 

พ.ศ. 2480  จังหวัดล ำปำงได้จัดตั้งขึ้น ใช้ชื่อว่ำ  “โรงเรียนช่ำงทอผ้ำ” โดยใช้ เงินงบประมำณ
ประชำบำลเปิดท ำกำรสอนช่ำงทอผ้ำ เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2480 

พ.ศ. 2481 โอนเข้ำสังกัดกรมอำชีวศึกษำ ได้รับงบประมำณซื้อที่ดินบริเวณ  ห้ำแยกประตูชัย เนื้อที่ 8 
ไร่   2 งำน 56 ตำรำงวำ 

พ.ศ. 2482 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียน ช่ำงเย็บเสื้อผ้ำและทอผ้ำ” เปิดสอนวิชำช่ำงเย็บเสื้อผ้ำเพ่ิมอีก
หนึ่งวิชำ 

พ.ศ. 2491 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนกำรช่ำงสตรีล ำปำง”  
พ.ศ. 2501  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน “ระดับอำชีวะขั้นสูง” โดยรับนักเรียนที่ส ำเร็จชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 

6 (ม.ศ.3) เข้ำเรียน หลักสูตร 3 ปี เปิดสอนแผนกคหกรรมศำสตร์ สำขำวิชำผ้ำและเครื่อง
แต่ งกำยสำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร  ส ำ เร็จกำรศึกษำระดับนี้ แล้ ว ได้ รับ
ประกำศนียบัตรประโยคอำชีวศึกษำข้ันสูง 

พ.ศ. 2508  ได้เข้ำอยู่ในโครงกำรยูนิเซฟ เปิดสอนระดับอำชีวศึกษำชั้นสูแผนกคหกรรมศำสตร์ 
พ.ศ. 2516 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอำชีวะล ำปำง” เปิดสอนแผนก พำณิชยกำร อีกแผนกหนึ่ง 
พ.ศ. 2519  ได้ร่วมกับโรงเรียนกำรช่ำงล ำปำง เป็นวิทยำลัยอำชีวศึกษำล ำปำง (วิทยำเขต 2) เมื่อวันที่ 

1 ตุลำคม 2519 
พ.ศ. 2522 ได้ยกฐำนะจำกวิทยำเขต 2 เป็นวิทยำลัยอำชีวศึกษำล ำปำง เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2522 
พ.ศ. 2524  ได้รับอนุญำตให้เปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค  (ปวท.) ประเภทวิชำ

บริหำรธุรกิจและปิดไปใน พ.ศ. 2536 
พ.ศ. 2525  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ประเภทวิชำศิลปหัตถกรรม    

กลุ่มวิชำวิจิตรศิลป์ 
พ.ศ. 2526  เปิดเพิ่มกลุ่มวิชำศิลปะประยุกต์  ในประเภทวิชำศิลปหัตถกรรม 
พ.ศ. 2527  เปิด ปวท. สำขำวิชำกำรบัญชี สำขำวิชำเลขำนุกำร สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร 

สำขำวิชำผ้ำและเครื่องแต่งกำย ปวท. สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร รับนักเรียนที่ส่ง
มำถึงมัธยมศึกษำตอนปลำย โปรแกรมคหกรรม เข้ำเรียนเพ่ิม เพ่ือให้ครบหลักสูตร ปวช. 
สำขำวิชำผ้ำฯ อำหำรและคหกรรมฯ 

พ.ศ. 2529 เปิด ปวท. สำขำวิชำคหกรรมศำสตร์ทั่วไป 
พ.ศ. 2530 ได้ร่วมกับเอกชน คือ บริษัท เอ๊กเซลเอนเตอร์ไพรส์ จ ำกัด เปิดศูนย์คอมพิวเตอร์ สอน

นักเรียน นักศึกษำ และบุคคลภำยนอก 
พ.ศ. 2535  เปิด ปวส. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และวิชำกำรตลำด 
พ.ศ. 2536  เปิด ปวช. ประเภทศิลปหัตถกรรม กลุ่มวิชำหัตถกรรม เครื่องเคลือบดินเผำ (เซรำมิค) 
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พ.ศ. 2537  เปิด ปวส. (พิเศษ) รับนักเรียนชั้นม. 6  เข้ำศึกษำในคณะบริหำรธุรกิจ 
พ.ศ. 2538  เปิด ปวช. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม กลุ่มธุรกิจค้ำปลีก (ทวิภำคี) และกำรโรงแรม ซึ่ง

กลุ่มวิชำกำรโรงแรม ได้เปิดใน พ.ศ. 2540 
พ.ศ. 2540 เปิดภำคสมทบ ปวส. คณะบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรบัญชี  
พ.ศ. 2541 เปิดภำคสมทบ ปวช. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม ซึ่งปิดใน พ.ศ. 2544 และเปิดภำคสมทบ 

ปวส. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และได้ปิดใน พ.ศ. 2544 
พ.ศ. 2543 เปิดภำคสมทบระดับ ปวส. สำขำวิชำกำรตลำด และปิดใน พ.ศ. 2544 
พ.ศ. 2544 เปิด ปวส. ประเภทวิชำศิลปกรรม สำขำวิชำจิตรกรรมสำกล เปิดหอศิลป์ คณะศิลปกรรม 

และประเภทวิชำ บริหำรธุรกิจ สำขำวิชำธุรกิจค้ำปลีก (ทวิภำค)ี 
พ.ศ. 2545 เข้ำร่วมกับสถำนศึกษำสังกัดกรมอำชีวศึกษำในจังหวัดเชียงรำย จังหวัดพะเยำ และจังหวัด

ล ำปำง รวมเป็นสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ 3 
พ.ศ. 2546 เปิด ปวส. ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร สื่อสำร สำขำวิชำเทคโนโลยี 

สำรสนเทศ 
พ.ศ. 2548 เปิด ปวช. ประเภทวิชำพำณิชยกรรม สำขำงำนกำรประชำสัมพันธ์ 
พ.ศ. 2551 เปิด ปวส. ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำธุรกิจรับจัดงำน และได้ปิดในปี พ.ศ. 2553 
พ.ศ. 2554 เปิด ปวช. ประเภทวิชำคหกรรม สำขำงำนคหกรรมเพ่ือกำรโรงแรม 
พ.ศ. 2555 เปิด ปวส. ประเภทวิชำคหกรรม สำขำงำนกำรจัดกำรงำนคหกรรมโรงแรม และประเภท

วิชำบริหำรธุรกิจ สำขำงำนกำรพัฒนำโปรแกรม 
พ.ศ. 2556 เปิด ปวส. ประเภทวิชำศิลปกรรม สำขำวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟิก  

เปิดระดับปริญญำตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิชำบัญชี (ต่อเนื่อง)  
เปิดหลักสูตรอังกฤษ (Mini English Program) สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ ปวช. และ 
ปวส. สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำรระดับ ปวช. และ ปวส. 

พ.ศ. 2557 เปิด ปวส. สำขำวิชำกำรตลำด ระบบทวิภำคี  
เปิด ปวส. สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำรระบบทวิภำคี  

พ.ศ. 2558 เปิด ปวส. สำขำวิชำกำรจัดกำรส ำนักงำน 
พ.ศ. 2560  เปิด ปวช. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์กรำฟิก สำขำงำนคอมพิวเตอร์กรำฟิกอำร์ต  

เปิด ปวส. สำขำวิชำกำรโรงแรม 2 สำขำงำน คือ  
1 สำขำงำนบริหำรกำรอำหำรและเครื่องดื่ม (ทวิภำค)ี  
2 สำขำงำนบริกำรส่วนหน้ำโรงแรม (ทวิภำคี) 
เปิด ปวส. สำขำงำนกำรจัดงำนดอกไม้และงำนประดิษฐ์ 

 
 


