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ເປັນຫຍັງຄືເລືອກປະເທດລາວ?
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ວັດທະນະທຳອາຊີ ແລະ ເປັນຄວາມຮູ້ສຶກດີທາງຈິດໃຈ.
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ໂຄງການ XiLearn ເປັນໂຄງການສອນການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ ຂອງຝຣັ່ງກ່ຽວກັບ 
E-learning ທີ່ເປັນພາສາລາວ ແລະພາສາອັງກິດ. ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຝຶກອົບຮົມ, 
ໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂເລື່ອງລາຍໄດ້, ເພດ ຫຼື ອາຍຸ, ໃຫ້ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກນິກດິຈິ
ຕອນທັງຫມົດ ແລະ ສ້າງສາຍສຳພັນ SMEs ເອີຣົບ.

ຊາວໜຸ່ມລາວມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ດຸໝັ່ນ ແລະ ມີຄວາມຄິດດ້ານບວກສະເໝີ. ພວກເຂົາມີ
ຄວາມຍິນດີກັບການເລີ້ມຕົ້ນໂຄງການໃຫມ່ຄັ້ງນີ້ ທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີໂອກາດທີ່ຈະສື່ສານກັບ
ບໍລິສັດທັ່ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ແລະ ຊອກຫາຊ່ອງທາງໃຫມ່ທີ່ມີຫຼາຍທ່າແຮງ.
ພວກເຂົາເຮັດວຽກໜັກ, ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊິວິດຂອງພວກເຂົາດີຂື້ນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ
ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ.

ທັກສະໃໝ່ທ່ັງຫມົດນ້ີເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຂົາມີໂອກາດມີວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ດີ
ກວ່າ.

ຂ້ອຍມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍກ່ຽວກັບໂຄງການ
ໃຫມ່ນີ້! ເປັນຊ່ອງທາງໃຫມ່ທີ່ເກີດຂື້ນມາ, 

ແລະ  ເປັນການປ່ຽນແປງຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ໃນຊີວິດ
ຂອງຂ້ອຍເລີຍ!

XiLearn (ຊີເລີຣນ) ເປັນໂອກາດໃຫຍ່ທີ່ຈະ
ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍບັນລຸ

ເປົ້າ ຫມາຍ  ແລະ  ໂຄງ ການ ຕ່າງໆຂອງ ຂ້ອຍ ,
ໂຄງການນີ້ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍໄປຮອດ

ຄວາມ ຝັນ ຂອງຂ້ອຍໄດ້ ! 

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

ກ່ຽວກັບໂຄງການ ຊີເລີຣນ ຢູ່ປະເທດລາວ
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ສ້າງ ສູນ ຝຶກອົບ ຮົມຂອງບັນດາ ຜູ້ ຊ່ຽວ ຊານ ໃນ ອາ ຊີ ດ້ວຍ ການຮ່ວມ ມື ຢູ່
ທີບັນ ດາ ປະ ເທດ ຂອງ ເຂດ ການ ຄ້າ ເສລີ RCEP ແລະ  ການ ເຊື່ອມ ໂຢງ 
ລະຫວ່າງ ປະເທດ ກັບ  ທຸກໆສື່ດິ ຈິ ຕອນ ທີ່ມາຈາກ  ນານາຊາດ

ສະເຫນີການປັບຍຸດທະສາດດິຈິຕອນໃຫ້ເຂ້ົາກັບຕະຫຼາດອາຊີໃນຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍທີ່ເພິ່ງພໍໃຈໃຫ້ກັບບັນດາບໍລິການ SMEs ເອີຣົບ 

ສ້າງໂຮງຮຽນ e-learning ແຫ່ງທຳອິດໃນປະເທດລາວ ດ້ານການ
ຕະຫຼາດດິຈິຕອລ ໂດຍບໍ່ຈຳແນກລາຍໄດ້ ຫຼື ເພດ, ລະດັບປະລິນຍາຕີ 
ແລະ ພາສາອັງກິດລະດັບ B2 

1

3

2

4

ພັດທະນາຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຕະຫຼາດດິຈິຕອນ 
ແລະ ອັດຕາການຈ້າງງານຂອງຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານີ້

ຄວາມຊໍານານ

ສ້າງ ສູນ ດິ ຈິ ຕອນ ທີ່ ມີແຮງດຶງ ດູດ ເພື່ອການ ເຂົ້າ ຮ່ວມ 
ການ ພັດ ທະ ນາ ເສດ ຖະ ກິດ ຂອງ ປະ ເທດ.

ການພັດທະນາ

ສ້າງສູນລວມຄວາມສົນໃຈຂອງເຄືອຂ່າຍສໍາລັບ 
digital nomads ທົ່ວໂລກ.

ສູນລວມຄວາມສົນໃຈ

ສ້າງບໍລິສັດອີຄອມເມີຊຂອງພວກເຂົາເອງ.

ຜູ້ປະກອບການ

ເຮັດວຽກເປັນ freelancer ສໍາລັບບໍລິສັດຕ່າງ 
ປະເທດໂດຍການເຮັດວຽກທາງໄກ.

ເອ ກະ ລາດ

ການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາໃນຂະແຫນງການດິຈິ
ຕອນ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ.

ການເປີດເສັ້ນທາງໃຫມ່ໆ

ເປົ້າໝາຍ ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບສໍາລັບນັກຮຽນ
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ທີມງານ

XiLearn ມີທີມງານກ່ຽວກັບການອ້າງອີງ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານດິຈິຕອນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
ໂຄງການ. 

ຜູ້ອໍານວຍການດ້ານສິລະປະ ຜູ້ອອກແບບເວັບ
ສເຕຟານ ເຈສລິນ ມາເສສີເລຍ ເຟນິຈ

ຊິລວີ ໂກຼມັນ

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ປະທານ ແລະ 
ເປັນປະທານບໍລິສັດຝຣັ່ງຂອງ Digital Xifab. 

ທີ່ປຶກສາດ້ານການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງຝຣັ່ງ, ຜູ້ຂຽນປື້ມ
ກ່ຽວກັບການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ອາຈານການ

ຕະຫຼາດສາກົນ.

ແກຼຣ ນິໂກຼສ ເລີດ ປານປະກອນ
ຮອງປະທານຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຜູ້ ຮ່ວມ ມື ຜູ້ຈັດການດ້ານການຂົນສົ່ງ

ນາຍຄັງຂອງ DCS
ເບອາຕຼີສ ເຈລບແມນ ຊາຣລອຕ ຣີອາແລນດ

ຜູ້ຈັດການຂອງ DCS

ຜູ້ຈັດການແປພາສາ 
ອິນປະເສີດ ເພັງວິໃນຍາ ວັນເພັນ ພົງສະຫວັດ 

ຜູ້ແປພາສາ
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ເງື່ອນໄຂການເຂົ້າຮຽນ
ແລະການຢັ້ງຢືນ

ນັກຮຽນຈະໄດ້ຮັບການແນະນໍາໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກທຸກປະເທດ.

ນັກຮຽນຈະຖືກແບ່ງອອກເປັນທີມທີມີຄວາມປະສົມປະສານກັນ ແລະ ຈະໄດ້ເຮັດວຽກ
ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍໂດຍ ບໍລິສັດທ້ອງຖິ່ນທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມໃນ
ຕອນທໍາອິດ ຮ່ວມກັນ.

ນັກຮຽນຈະຕ້ອງມີຄວາມດຸໝັ່ນ, ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ສາມາດ
ເຂົ້າໃຈພາສາອັງກິດທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ.
ພວກເຂົາຈະຖືກທ້າທາຍໂດຍບົດຕອບຄໍາຖາມ ແລະ ບົດ
ສອບເສັງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນໃນທີ່ສຸດ.

ເນື້ອໃນຂອງໂຄງການ



ໂປຣແກມ
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ອີຄອມເມີຊ
 ၜ ພື້ນຖານຂອງ ອີຄອມເມີຊ: ກົດລະບຽບ, ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ, 

ແລະ ອື່ນໆ
 ၜ ການສ້າງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທຸລະກິດ
 ၜ ສ້າງເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົນເອງໃນ Shopify
 ၜ ໃຊ້ບໍລິການຕ່າງໆຂອງ dropshipping
 ၜ ກໍານົດຍຸດທະສາດການຊື້
 ၜ ກໍານົດແຜນການພັດທະນາ
 ၜ ສະເຫນີວິທີການຊໍາລະທີ່ປອດໄພ
 ၜ ຂະຫຍາຍ“ກະຕ່າຊື້ເຄື່ອງ“ໃຫ້ສູງສຸດ
 ၜ ການອ້າງອິງຕົນຕາມຕະຫຼາດ

ການອອກແບບກາຟິກ 
 ၜ Graphical charter graphique ແລະ ການສ້າງໂລ

ໂກ້
 ၜ ການ ແກ້ ໄຂ ຮູບ ພາບ  ແລະ  ວິ ດີ ໂອ  (Photoshop, Illus-

trator, InDesign, AfterEffects, Premiere Pro)
 ၜ ການ ແກ້ ໄຂ ຮູບ ພາບ  ແລະ  ວິ ດີ ໂອ 
 ၜ ການສ້າງເວັບໄຊທ໌ ergonomic
 ၜ ການອອກແບບ UI / UX
 ၜ ການສ້າງເນື້ອຫາທີ່ມີພາບດ້ວຍ Canva

ການຕະຫຼາດ ເນື້ອຫາ ແລະ ຍີ່ຫໍ້
 ၜ ສ້າງຄອນເທັ້ນ
 ၜ ການຄົ້ນພົບເຄື່ອງມືເພື່ອພັດທະນາເນື້ອຫາການຕະຫຼາດ
 ၜ ສ້າງ landing page, podcasts, ວິດີໂອ,                    

webinars, blogs

Search Engine Optimisation
 ၜ ດານເຕັກນິກ
 ၜ ຄວາມໝາຍຂອງ “““
 ၜ ເນື້ອຫາ
 ၜ ການສ້າງລິ້ງພາຍນອກ

01
ບົດເລື່ອງ 

02
ບົດເລື່ອງ 

03
ບົດເລື່ອງ 

04
ບົດເລື່ອງ 

ຫຼັກສູດທັງຫມົດໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍ ຄູຝຶກ/ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກໂດຍ XiLearn, 
ນັກຮຽນອີກທ່ັງຍັງສາມາດເຂ້ົາເຖິງຫັຼກສູດທ່ີພັດທະນາໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆໃນ
ທົ່ວໂລກ. ມີຫຼັກສູດທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ ແລະ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກສາກົນ. ທ່ານ
ສາມາດເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຫຼັກສູດນີ້ໄດ້ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌.

ບົດນໍາ:
ການຕະຫຼາດ, data protection, ອາຊີບຂອງດິຈິຕອລ, ເຄື່ອງມືຈັດການໂຄງການ 
ແລະ ວິທິການ.



12

05
ບົດເລື່ອງ

ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍ
ໃຊ້ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມເຊັ່ນ:

 ၜ  LinkedIn : ສ້າງບັນຊີ, ໂປຣໄຟລ໌, ແລະຄໍາແນະນໍາເພື່ອໃຫ້
ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ

 ၜ  ຕິກຕ໋ອກ : ສ້າງຊ່ອງ ຕິກຕ໋ອກ, ສ້າງຍີ່ຫໍ້ ແລະ ເລື່ອງເລົ່າຂອງ
ຕົວເອງ, ສ້າງສິ່ງທ້າທາຍ

 ၜ  Instagram : ສ້າງຫນ້າເປັນມືອາຊີບ, ສົ່ງເສີມ
ຜະລິດຕະພັນ, ພັດທະນາການຕະຫຼາດທີ່ມີອິດທິພົນ

 ၜ  ວີແຊັດ  : ສ້າງບັນຊີທີ່ເປັນທາງການ, ສ້າງເນື້ອຫາ, ສ້າງການ
ໂຄສະນາໂດຍການຊຳໃຊ້ Moments Ads, Banner Ads  
ຫຼື Key opinion Ads

 ၜ  Facebook/Meta : ສ້າງໜ້າເພຈມືອາຊີບ, ຕັ້ງຄ່າໜ້າ
ບໍລິສັດ, ສ້າງ ແລະ ແບ່ງປັນເນື້ອຫາ, ສົ່ງເສີມໜ້າ Meta ຂອງ
ທ່ານ.



VSEs, SMEs ແລະ ETIs ພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດສາມາດ ເຮັດວຽກໄລຍະໄກກັບກຸ່ມ
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການ ຕະຫຼາດດິຈິຕອນໃນອັດຕາ
ແຂ່ງຂັນໂດຍການເປັນ ສະມາຊິກຂອງ Digital 
Collaborative Schools.

ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນປັບຍຸດທະສາດດິຈິຕອນຂອງພວກເຂົາໃຫ້ກັບຕະຫຼາດ
ອາຊີ.

ການປັບຕົວ

ເຮັດໃຫ້ໂຄງການດຳເນີນດ້ວຍທຶນຕົນເອງນັບຕ້ັງແຕ່ປີທີ
ສອງໄດ້.

ມີ່ທຶນຢູ່ໃນຕົວ

ຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບບໍລິສັດ ພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ
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ຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ


