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A177: Lao Language Version of Faff’s (2015, 2017) Pitching Template – Cued 
ແບບຟອມການນໍ າສະເໜີບົດ ພ້ອມຄໍ າແນະນໍ າ 

ຊື່  ແລະ ນາມສະກຸນ ຂຽນຊື່ ຂອງທ່ານໃສ່ບ່ອນນີ ້ . ປະເພດຄ້ົນຄ້ົວ ປະເພດຂອງຫົວບົດຄ້ົນຄ້ົວ. ວັນທີ  
ເດື ອນ ປີ  

ວັນທີ  ເດື ອນ 
ປີ ທີ່ ສໍ າເລັດ. 

(A) ອາຊີ ບ ນາມ ໂດຍຫຍໍ ້ /ເຕັມ. 
(B) 
ຄໍ າຖາມຕ້ົນຕໍຂອງການຄ້ົນຄ້ົວ 

ໃນຫນຶ່ ງປະໂຫຍກ ຈ່ົງກໍານົດຄຸນະສົມບັດທີ່ ສໍ າຄັນຂອງຄໍ າຖາມຄ້ົນຄ້ົວ. 

(C) ເອກະສານຕ້ົນຕໍ ຈ່ົງກໍານົດບົດເອກະສານອັນສໍ າຄັນທີ່ ສາມາດສະໜັບສະໜູນຫົວຂໍ ້ ຄ້ົນຄ້ົວດ່ັງກ່າວ (ເອກະສານອ້າງອີ ງທ່ົວໄປ). 
ໂດຍທ່ົວໄປປະມານເຈ້ຍໜ່ຶງໃບ ແຕ່ຫຼາຍສຸດສາມໃບ. 
ຕ້ອງແມ່ນບົດເອກະສານອ້າງອີ ງຈາກບຸກຄົນທີ່ ຊໍ ານານໃນສາຂາດ່ັງກ່າວທີ່ ຫາກໍຖື ກຕີ ພິມໃນບົດຄວາມຂ້ັນໜ່ຶງ 
ຫຼື ບົດໂຄງງານເຊັ່ ນບົດໃນ SSRN. 

(D) ແຮງຈູງໃຈ/ບັນຫາ ໃນວັກຄວາມສ້ັນໜ່ຶງ (ປະມານສູງສຸດ100ຄໍ າ) ຈ່ົງອະທິ ບາຍກຽ່ວກັບແຮງຈູງໃຈຫັຼກທາງດ້ານວິ ຊາການ. 
ມັນອາດກວມລວມບັນຫາຕ່າງໆທີ ທ່ານຢາກແກ້ໄຂ. 

ສາມ ສາມອົງປະກອບຫັຼກຂອງບົດໂຄງການຄ້ົນຄ້ົວ ເຊັ່ ນແບບຫັຼກສູດ “IDioTs” ເປັນຕ້ົນ. 
(E) ໄອເດຍ? ຈ່ົງກໍານົດໄອເດຍຫັຼກທີ່ ກ່ໍໃຫ້ເກີ ດເນື ້ ອໃນຕ່າງໆຕາມບົດຄ້ົນຄ້ົວນີ ້ . ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ຈັດລຽງຂໍ ້ ສົມມຸດຖານຕ່າງໆ. 

ພ້ອມນ້ັນຈ່ົງກໍານົດຕົວປຽ່ນຫັຼກ ທີ່ ປະກອບມີ ຕົວປ່ຽນອາໃສ (ຕົວຕີ ຄວາມໝາຍ) ແລະ ຕົວປຽ່ນເອກະລາດ 
(ຕົວຊີ ້ ແຈງ). ມີ ຫຍັງບໍ່ ທີ່ ເປັນໄພຮ້າຍແຮງຈາກຄວາມບົກຜ່ອງຂອງຕົວຊີ ້ ແຈງນີ ້ ? ຖ້າມີ  
ແລ້ວທ່ານມີ ຍຸດທະສາດແນວໃດ? ມີ ການທົດລອງທາງທໍາມະຊາດ ຫຼື  
ຜົນກະທົບຈາກພາຍນອກໃດບໍ່ ທີ່ ສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດໃດ້?_ມີ ຄວາມກົດດັນທາງທິ ດສະດີ ໃດບໍ່ ທີ່ ສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດໃດ້? 

(F) ຂໍ ້ ມູນ? (1) ມີ ຂໍ ້ ມູນຫຍັງແດ່ທີ່ ທ່ານສະເໜີໃຊ້? ຕົວຢ່າງ: ປະເທດ, ລັກສະນະ ແລະອື່ ນໆ. ຍ້ອນຫຍັງ? 
ຫົວໜ່ວຍການວິ ເຄາະທີ່ ໃຊ້ມີ ຫຍັງແດ່ ເຊັ່ ນ ເປັນບຸກຄົນ, ບໍ ລິ ສັດ, ຂໍ ້ ມູນການລົງທຶ ນ, ອຸດສາຫະກໍາ, ປະເທດ ໆລໆ. 
ຕົວຢ່າງໄລຍະເວລາທີ່ ໃຊ້ມີ ຫບັງແດ່ ເຊັ່ ນ ວັນ, ອາທິ ດ, ເດື ອນ, ໃຕມາດ ແລະ  ປີ  ເປັນຕ້ົນ. ຊະນິ ດຂໍ ້ ມູນ ສະເພາະບໍ ລິ ສັດ 
ທຽບກັບ ມະຫາພາກ ທຽບກັບ …? 
(2) ຂະໜາດຕົວຢ່າງຂອງທ່ານຄາດຫວັງໄວ້ຫຼາຍຊໍ່ າໃດ? ແບບໜ້າຕັດ, ແບບລວງຍາວ/ລໍ າດັບໄລຍະເວລາ? 
(3) ມັນເປັນຊຸດຂໍ ້ ມູນແບບແຜ່ນພຽງບໍ່ ? 
(4) ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນແມ່ນມາຈາກໃສ? ຂໍ ້ ມູນສາມາດຫາທ່ົວໄປໄດ້ຈາກແຫ່ຼງການຄ້າບໍ່ ? 
ຕ້ອງການການເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນດ້ວຍມື ບໍ່ ? ຂໍ ້ ມູນດ່ັງກ່າວຕ້ອງຖືກສ້າງຕາມເຄື່ ອງການສໍ າຫຼວດຂອງທ່ານບໍ່ ? 
ຫຼື ຈາກການສໍ າພາດ? ຂອບເວລາ? ຕ້ອງການຜູ້ຊ່ວຍໃນການຄ້ົນຄ້ົວບໍ່ ? ທຶ ນການຄ້ົນຄ້ົວ? ມັນແມ່ນຂໍ ້ ມູນໄໝ່ບໍ່ ? 
(5) ມັນຈະມີບັນຫາໃດເກີ ດຂຶ ້ ນບໍ່  ຖ້າບາງຂໍ ້ ມູນມີ ການສູນຫາຍ? ການລວບລວມຂອງຖານຂໍ ້ ມູນເດ? 
ການໝູນໃຊ້/ຊໍ າລະລ້າງຂໍ ້ ມູນເດ? 
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(6) ຕົວປຽ່ນຂອງການທົດລອງຂອງທ່ານຈະໃຫ້ການປ່ຽນແປງທີ່ ເໝາະສົມທີ່ ກ່ໍໃຫ້ເກີ ດກໍາລັງທີ່ ດີ ບໍ່ ? ຄຸນະພາບ ແລະ 
ຄວາມໜ້າເຊື່ ອຖື ຂອງຂໍ ້ ມູນເປັນແນວໃດ? 
(7) ຂໍ ້ ຫຍຸ້ງຍາກຂອງການເກັບຂໍ ້ ມູນອື່ ນໆເດມີ ຫຍັງແດ່? ຕົວຢ່າງ ຄວາມຖື ກຕ້ອງທາງພາຍນອກ? 
ຄວາມຖື ກຕ້ອງທາງໂຄງປະກອບ? 

(G) ເຄື່ ອງມື  ໂຄງການພ້ືນຖານຕົວຈິ ງ ແລະ ການອອກແບບບົດຄ້ົນຄ້ົວເປັນແນວໃດ? 
ມັນແມ່ນໃນຮູບແບບການປຽບທຽບລະຫວ່າງຕົວປ່ຽນໜ່ຶງກັບອີ ກຕົວປ່ຽນອື່ ນບໍ່ ? 
ບັນຫາທາງດ້ານເຄື່ ອງມືການສໍ າຫຼວດ/ການອອກແບບ? ການອອກແບບການສໍ າພາດ? 
ມີ ຊອບແວກຽ່ວກັບເສດຖະສາດທີ່ ຕ້ອງການຫືຼເໝາະສົມກັບວຽກນ້ັນບໍ່ ? ສາມາດເຂົ ້ າຫາໄດ້ຜ່ານຊ່ອງທາງປົກກະຕິບໍ່ ? 
ຄວາມຮູ້ກຽ່ວກັບການປັດຕິບັດທາງດ້ານສະຖິຕິຫຼື ເສດຖະສາດທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດແມ່ນຫຍັງ? 
ຄວາມເຂົ ້ າກັນໄດ້ຂອງຂໍ ້ ມູນກັບຖານຂໍ ້ ມູນຕົວຈິ ງທີ່ ວາງແຜນໄວ້ແລ້ວເປັນແນວໃດ? 
ຄວາມຖື ກຕ້ອງທາງດ້ານສະຖິຕິເດເປັນບັນຫາບໍ່ ? 

ສອງ ສອງຄໍ າຖາມຫັຼກ 
(H) ແມ່ນຫຍັງໄໝ່? ຄວາມໄໝ່ນ້ັນຢູ່ໃນໄອເດຍ/ຂໍ ້ ມູນ/ອຸປະກອນ? ແມ່ນຫຍັງເປັນຕົວຄັບເຂື່ ອນ ແລະ ແມ່ນຫຍັງເປັນຕົວໂດຍສານ 

ທີ ງໜ້າຈະສາມາດແກ່ມວນສານຂອງພວກມັນ? [ເຊັ່ ນທ່ານສາມາດແຕ້ມແຜນວາດ “ເວນ” 
ແບບງ່ າຍດາຍເພ່ືອສະແດງເຄື່ ອງມືໄໝ່ໃນບົດສະເໜີຂອງທ່ານໄດ້ບໍ່ ? ] 

(I) ແລ້ວເປັນຫຍັງ? ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ ງຈໍ າເປັນທີ່ ຕ້ອງຮູ້ຄໍ າຕອບນີ ້ ? ການຕັດສິ ນໃຈ/ ການປັດຕິບັດ/ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ ສໍ າຄັນສາມາດ 
ຖື ກຜົນກະທົບຈາກການຄ້ົນຄ້ົວນີ ້ ບໍ່ ? 

ໜ່ຶງ ໜ່ຶງແຖວທາງລຸ່ມ 
(J) ການປະກອບສ່ວນ? ແຫ່ຼງສວ່ນປະກອບເບື ້ ອງຕ້ົນຂອງບົດຄ້ົນຄ້ົວນີ ້ ແມ່ນຫຍັງ? 
(K) ການພິຈາລະນາອື່ ນໆ ມີ ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການຮ່ວມມື ບໍ່ ? -ໄອເດຍ/ຂໍ ້ ມູນ/ອຸປະກອນ? 

(ທາງພາຍນອກຫຼື ພາຍໃນໃນສະຖາບັນຂອງທ່ານ)?  
ບົດຄວາມເປົ ້ າໝາຍ? ຄວາມເປັນໄປໄດ້? ຄວາມທະເຍີ ທະຍານມີພຽງພໍຫຼາຍຊໍ່ າໃດ?  
ການປະເມີ ນຄວາມສ່ຽງ [“ຕ່ໍາ” ປຽບທຽບກັບ ”ປານກາງ” ປຽບທຽບກັບ “ສູງ” : “ບໍ່ ມີ ຜົນ” ຄວາມສຊ່ຽງ; “ຄູ່ແຂ່ງ” 
ຄວາມຊ່ຽງ (ເຊັ່ ນການເສຍໄຊໃຫ້ກັບຄູ່ແຂ່ງ); ຄວາມຊ່ຽງຈາກ “ຄວາມລ້າສະໃໝ”; ແລະ ຄວາມຊ່ຽງອື່ ນເດ?] 
ມີ ຂໍ ້ ຫຍຸ້ງຍາກຫຍັງອື່ ນບໍ່ ທີ່ ທ່ານພົບພ້ໍໃນລະຫວ່າງການປັດຕິບັດແຜນເຫ່ົຼານີ ້ ? ຂໍ ້ ຫຍຸ້ງຍາກນ້ັນແມ່ນຫຍັງ? 
ພວກມັນຕິດພັນກັບໄອເດຍບໍ່ ? ຂໍ ້ ມູນເດ? ອຸປະກອນເດ? ມີ ການພິຈາລະນາທາງດ້ານຈາລິ ຍະທໍາບໍ່ ? 
ການກວດລ້າງທາງດ້ານຈາລິ ຍະທໍາເດ? ຂອບເຂດຂອງບັນຫາມີ ຄວາມແທດເໝາະບໍ່ ? 
ເຊັ່ ນບໍ່ ແຄບແລະບໍ່ ກ້ວາງເກີ ນໄປ. 
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