ด้ านที่ 1
ข้ อมูลพืน้ ฐานของสถานศึกษา
1. ความเป็ นมา
1.1 ข้ อมูลพืน้ ฐาน ประวัติ ที่ต้งั ขนาด
ชื่ อสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
ทีต่ ้งั
77 หมู่ที่ 11 ถนนแจ้งสนิท ตาบลสาราญ
อาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
เบอร์ โทรศัพท์ 0-4558-6029
Fax. 0-4558-6246
Homepage
www.ysvc .ac.th
พืน้ ที่
เนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา
เขตติดต่ อ
• ทิศเหนือจรดทุ่งนาถนนแจ้งสนิท
• ทิศใต้จรดที่ดินเอกชน
• ทิศตะวันออกจรดถนนแจ้งสนิท
• ทิศตะวันตกจรดชุมชนบ้านบาก
ประวัติโดยสั งเขป
วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร เดิม “ชื่อโรงเรี ยนไฮเทคโปลีเทคนิคยโสธร เปิ ดให้ทาการเรี ยนการ
สอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 โดยมี นายนิ รันดร์ จันทร์ เหลื อง เป็ นผูร้ ั บใบอนุ ญาต นายจิ ระศักดิ์ ทองขาว เป็ น
ผูจ้ ดั การ และนางดวงเดือน จันทร์ เหลือง เป็ นผูอ้ านวยการ เป็ นโรงเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดยโสธร
ด้วยความรั ก ในด้า นการศึ ก ษาในสายอาชี พ ที่ จะสร้ า งทางเลื อกที่ หลากหลาย ให้เกิ ดขึ้ นกับ ชาวยโสธร
ตลอดจนประชาชนโดยทัว่ ไป ให้มีการศึกษาที่สูงขึ้น มีความสามารถในด้านอาชีพทัดเทียมกับสากล
ในปี พ.ศ. 2550 ได้รับอนุญาตให้จดั ตั้งการเรี ยนเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ในปี พ.ศ. 2550 ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดสอน หลักสู ตรปวช. ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม สาขา
พณิ ชยการ กลุ่มวิชาการบัญชี และคอมพิวเตอร์ หลักสู ตร ปวส. กลุ่มวิชาการบัญชี และกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
ธุ รกิจ และช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ รับนักเรี ยนได้ไม่เกิน 315 คนจานวน7 ห้อง
ในปี พ.ศ. 2551 ขออนุญาตให้เปิ ดสอน ปวช. ประเภท วิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่ องกล สาขา
งานยานยนต์ ประเภทวิชาพาณิ ชกรรม สาขาวิชาพณิ ชยการ สาขาการบัญชี
ในปี พ.ศ. 2551 ขออนุญาตขยายความจุนกั เรี ยน ขอขยายความจุ นักเรี ยนจากเดิม 315 คน เป็ น
1,170 คน ตั้งแต่ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ในปี พ.ศ.2552 ได้ขออนุญาตสร้างอาคารเรี ยน ค.ส.ล. 2 ชั้น 9 ห้องเรี ยน
ในปี พ.ศ. 2553 ขออนุ ญาตขยายสาขาวิชา และห้องเรี ยนเพิ่มเติ ม ประเภทวิชาบริ หารธุ รกิ จ
สาขาวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)
ในปี พ.ศ. 2553 ขอขยายสาขาวิชาและห้องเรี ยนเพิ่มเติมระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาอิ เล็กทรอนิ กส์ จานวน 1 ห้องเรี ยน และปวช. ประเภทวิชาพณิ ชยการ สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ
จานวน 1 ห้องเรี ยน วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
ในปี พ.ศ. 2553 ขออนุญาตใช้อาคารเรี ยน ค.ส.ล. 2 ชั้น 9 ห้องเรี ยน เมื่อ 16 พฤษภาคม
พ.ศ. 2553
ในปี พ.ศ. 2554 ขออนุญาตเปลี่ยนโรงเรี ยน จากโรงเรี ยนไฮเทคโปลีเทคนิคยโสธร เป็ น วิทยาลัย
อาชีวศึกษายโสธร ตั้งแต่วนั ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554
ในปี พ.ศ. 2554 วิท ยาลัย อาชี วศึก ษายโสธร ได้เปิ ดสอนหลัก สู ตร ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
(ปวช.) ทั้งสิ้ น 4 สาขา ได้แก่ สาขาการบัญชี , สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ, สาขายานยนต์, สาขาอิเล็กทรอนิ กส์
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ทั้งสิ้ น 3 สาขา ได้แก่ สาขาการบัญชี, สาขาการพัฒนาเว็บเพ็จ
, สาขาเทคนิคยานยนต์
ในปี พ.ศ. 2555 ขออนุ ญาตเพิ่มหลักสู ตรประกาศนี ย บัตรวิชาชี พชั้นสู ง ประเภทอุ ตสาหกรรม
สาขางานอิเล็กทรอนิ กส์ อุตสาหกรรม และสาขางานเทคนิ คคอมพิวเตอร์ และขยายห้องเรี ยนปรับความจุ
นักเรี ยนรวมเป็ น 1,530 คน ตั้งแต่วนั ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

1.หอประชุม
2.ห้องผูอ้ ำนวยกำร
3.ห้องดนตรี
4.ห้องพญำบำล
5.ห้องประชุม IT
6.ห้องเรียน
7.ห้องพักครูฝ่ำยธุรกำร
8.ห้องปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์ 1
9.ห้องปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์ 2
10.ห้องปฏิบตั กิ ำรคอมพิวเตอร์ 3
11.ห้องสมุด
12.ห้องพักครู
13.ห้องพักครูฝ่ำยวิชำกำร
14.ห้องเรียน
15.ห้องเรียน
16.ห้องเรียน
17.ห้องเรียน
18.โรงปฏิบตั กิ ำรช่ำงยนต์
19.ห้องเรียนช่ำงยนต์ 1
P

20.ห้องเรียนช่ำงยนต์ 2
21.ห้องเรียนช่ำงยนต์ 3
22.ห้องพักครูฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
23.ห้องเรียน
24.ห้องเรียนพิมพ์ดดี
25.ห้องเรียนพิมพ์ดดี
26.ห้องพักครูฝ่ำยปกครอง
27.ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
28.ห้องเรียน
29.ห้องเรียน
30.ห้องเรียน
31.ห้องเรียน
32.โรงอำหำร
33.สนำมกีฬำ
34.แท่งน้ ำ
35.ห้องเก็บของ
36.ป้ อมยำม
37.ลำนจอดรถ

แผนผังวิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
เส้นแสดงเขตวิทยำลัย

เสำธง
พระพุทธรูป
ศำลพระภูม ิ
สนำมหญ้ำ
ห้องน้ ำ
สระน้ ำ

สี ประจาวิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

ความหมายของสี บนธงประจาวิทยาลัย
สี ฟ้า
หมายถึง ความฉลาดเฉี ยบแหลม ความก้าวหน้า ความคิดสร้างสรรค์
สี เหลือง หมายถึง ความสดชื่น ความรอบรู ้ ความกระตือรื อร้น
ดอกไม้ ประจาวิทยาลัย

ความหมายของดอกบัวหลวง
หมายถึง ดอกบัวหลวงเป็ นสัญลักษณ์แห่งความดีงาม

