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โครงสรา้งการน าเสนอ

• การเลอืกวารสาร
• ขัน้ตอนการสง่ผลงาน
• ผลการพจิารณา
• การแกไ้ขผลงาน 
• ประเดน็อื่น ๆ 



1. การพิจารณาวารสาร

• SCOPUS

• Quartile ของวารสาร

• ฐานขอ้มลูอื่น ๆ 



1. การพิจารณาวารสาร (SCOPUS)

• ตรวจสอบวา่วารสารอยูใ่นฐานขอ้มลูของ SCOPUS หรอืไม ่จากเวบ็ไซต ์



1. การพิจารณาวารสาร (SCOPUS)



1. การพิจารณาวารสาร (SCOPUS)



1. การพิจารณาวารสาร (SCOPUS)

• Field journal (เชน่ Development, International Economics, Finance)



หรอือาจดจูากหน้าเวบ็ไซต ์(ไมค่อ่ยแนะน า)



2. ขัน้ตอนการส่งผลงาน

1. ตรวจสอบ Aims and scope
2. เตรียม Manuscript
3. ระบบการส่ง



2.1 อ่าน Aims and scope



2.2 เตรียม manuscript 

• องคป์ระกอบหลกัของ Manuscript

- Title Page
- Abstract
- Keywords
- Main text introduction
- Materials and Methods
- Results
- Discussion

• องคป์ระกอบอ่ืน ๆ ของ Manuscript

- Cover letter
- Acknowledgements 
- Declaration of Interest Statement
- References
- Appendices 
- Data Availability Statement 



2.2 เตรียม manuscript (title page)

Title page: ชื่อเรือ่ง, ชื่อผูแ้ต่ง, สถานทีท่ างาน, ผูป้ระพนัธบ์รรณกจิ (Corresponding author) 



2.2 เตรียม manuscript (Abstract)

Abstract: ด ูword limit ของวารสารท่ีต้องการส่ง (<100 words, <150 words) 



2.2 เตรียม manuscript (Abstract)
บางครัง้ วารสารต้องการให้ส่ง “Structured Abstract”



2.2 เตรียม manuscript (Highlights)
บางครัง้ วารสารต้องการให้ส่ง “Highlights” (3-5 highlights, 120 words)



ตวัอยา่ง Highlights….



2.2 เตรียม manuscript 
(Keywords/JEL)

คน้หา JEL ไดจ้าก https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel



2.2 เตรียม manuscript (Cover Letter)



2.2 เตรียม manuscript (Acknowledgements)



2.2 เตรียม manuscript (Conflict of interest 
statement)



ประเดน็อ่ืน ๆ 

• ความแตกต่างหลกัระหวา่งการจดัเตรยีม Manuscript เพือ่สง่วารสารต่างประเทศ กบั วารสารไทย คอื เรือ่งของ 
Format ในขณะทีว่ารสารในไทย คอ่นขา้งเขม้งวดกบั Format บทความ (เชน่ ขนาดตวัอกัษร ขอบกระดาษ การ
ท าตาราง/รปูภาพ) แต่วารสารในต่างประเทศสว่นใหญ่จะเป็น Format-free submission ดแูคว่า่องคป์ระกอบของ
บทความครบถว้นหรอืไม่

• Platform ของวารสารต่างประเทศคอ่นขา้งเสถยีร เป็นระบบ และใชง้านงา่ย (วารสารของไทย ฐาน TCI ได้
ก าหนดใหส้ง่ผลงานทางอเิลก็ทรอนิกส ์ผา่นเวบ็ไซต ์TCI Thai Jo แต่ยงัใชง้านยาก)

• ไฟลท์ีใ่ชส้ง่ ขึน้อยูก่บัวารสาร (Ms. Word, Pdf, Latex) บางวารสารก าหนดใหส้ง่ตาราง/รปูแยกต่างหากจาก 
Main body (แต่ไม ่Strict มาก)



2.3 ระบบการส่งบทความ

แต่ละวารสาร/ส านกัพมิพจ์ะมี platform ส าหรบัการสง่ผลงานทีแ่ตกต่างกนัไป 



ตวัอยา่งขัน้ตอนการสง่ (ประเภทของบทความ)



ตวัอยา่งขัน้ตอนการสง่ (อพัโหลดไฟล)์



ตวัอยา่งขัน้ตอนการสง่ (ขอ้มลูเพิม่เตมิ)



ตวัอยา่งขัน้ตอนการสง่ (ขอ้มลูเพิม่เตมิ)



ตวัอยา่งขัน้ตอนการสง่ (แนะน า Reviewers)



ตวัอยา่งขัน้ตอนการสง่ (วารสารแจง้ไดร้บับทความ, manuscript id)



3. ผลการพิจารณา

1. Desk Rejection 

2. Revise and Resubmit

Source: David McKenzie (2021)

https://blogs.worldbank.org/impactevaluations/state-development-journals-2021-quality-acceptance-rates-review-times-and-how


ผลการพิจารณา (Desk Rejection)

Source: David McKenzie (2021)

https://blogs.worldbank.org/impactevaluations/state-development-journals-2021-quality-acceptance-rates-review-times-and-how


ตวัอย่าง Desk Rejection (1)



ตวัอยา่ง R & R Decision



4. การแก้ไขบทความและส่งกลบัวารสาร

• เขยีน Cover letter
• Responses to Reviewers 
• การเตรยีม Files



4.1 การแก้ไขบทความ
(การเขียน Cover letter)
• ระบุ Manuscript ID 

• ระบุการแกไ้ข



4.2 การแก้ไขบทความ (Responses to Reviewers)



4.2 การแก้ไขบทความ
(Responses to Reviewers)



5. ประเดน็อ่ืน ๆ 

• กลยุทธก์ารสง่บทความ (Hamermesh, 1992) 

• Language services 

• ระยะเวลา

• Submission fee

• Open Access Journal 

• Good Resources



5.1 กลยุทธก์ารสง่บทความ (การเลอืกวารสาร)

“Submission Tree” (Hamermesh, 1992)

- ขัน้แรก เลอืก Outlet ทีส่งูกวา่ “eventual target” เชน่ คดิวา่บทความนี้เหมาะสมกบั Journal of
International Development (Scopus, Q2, CiteScore 2.6) อาจจะเลอืกสง่ Journal of Development 
Studies (Scopus, Q1, CiteScore 3.2) 

- ขอ้ดคีอื ไดร้บั comments ทีด่กีวา่ (Good referee report!) แต่มปีระเดน็เรือ่งอตัราการตอบรบับทความ
ต ่า 

- Gregory Mankiw (ใน Heintzelman and Nocetti, 2009) บอกวา่ ขอ้ดขีองการสง่ไป top journal (แมว้า่
จะไมม่ัน่ใจ) คอื 1) นกัวจิยัอาจจะไมม่ัน่ใจหรอืมัน่ใจเกนิไปในบทความของตวัเอง ให ้editor ใน top 
journal ตดัสนิ 2) เปเปอรท์ีผู่เ้ขยีนคดิวา่ไมโ่ดดเด่นอาจจะโดนใจ editor 

- ขอ้จ ากดัคอื เวลา 



5.1 กลยุทธก์ารสง่บทความ (การ Resubmit บทความ)

5 ขอ้ (Hamermesh, 1992) 

- ให้ Resubmit บทความ แมจ้ะถกู Outright/Desk Rejection 

- ใชร้ะยะเวลาอยา่งน้อย 1 สปัดาหใ์นการ “ยอ่ย” ขอ้คดิเหน็ของทัง้ editor และ reviewer 

- Resubmitted work ควรจะน าขอ้แนะน าของ editor และ reviewer มาปรบัปรงุ 

- การแกไ้ขเลก็น้อย (Minor changes) เชน่ typo หรอื  Structure of paper ควรท าใหเ้รว็ทีส่ดุ

- มกีารบนัทกึวา่ไดแ้กไ้ขอะไรไปแลว้บา้ง 



5.2 ภาษา

“Your writing style may not win you a Pulitzer Prize, but it should not be so horrendous that 
it masks your ideas” (Hamermesh, 1992). 

• Manuscript ควรถกู proofread and copy-edited จาก accredit editor 

• ส านกัพมิพม์บีรกิาร ราคาคอ่นขา้งสงู แต่คุม้คา่ 



5.3 ระยะเวลา





5.3 ตวัอยา่งระยะเวลารอคอย
(Submission ที ่Singapore Economic Review, SCOPUS, Q3)

Desk Reject

First Decision
(with report)



5.3 ตวัอย่างระยะเวลารอคอย (เม่ือหาผูท้รงไม่ได้....)

Submitted: 
16 Nov 2020

First 
communication:
26 Jan 2022



5.4 คา่ธรรมเนียมการสง่บทความ

JPE
(SCOPUS, Q1)

ASIAN ECONOMIC JOURNAL
(SCOPUS, Q3)



5.5 Open Access Journal 

• วารสารใน SCOPUS มกัจะม ีOpen Access เป็น Option ใหเ้ลอืก (คา่ธรรมเนียม (คา่ Article 
Publishing Charge, APC) ขึน้อยูก่บัส านกัพมิพ ์เชน่ JDE (Elsevier) ราคาอยูท่ี ่USD3,770)

• หลายส านกัพมิพไ์ดท้ าวารสารทีต่พีมิพบ์ทความแบบ Open Access เท่านัน้ เชน่ Sustainability (MDPI, 
CHF2000) PLOS ONE Economics (PLOS, USD1,850), Heliyon (Cell, USD1,950) 

• แมจ้ะไมอ่ยูใ่น Bell’s list แต่วารสารจากส านกัพมิพ ์MDPI ไดร้บัค าวจิารณ์อยา่งต่อเน่ือง



ในปี 2021 8 วารสารของ MDPI ตพีมิพ์
บทความฉบบัพเิศษมากกวา่ 1,000 ฉบบั

Sustainability ตพีมิพว์ารสารฉบบัพเิศษ
มากกวา่ 8.7 ฉบบัต่อวนั

Predatory publishing?



6. Good 
Resources 
“Economical Writing” โดย Deirdre N. 
McCloskey 



6.1. Good Resources (Econometrics Book) 



6.2.1 Good Resources (Writing resources from the editor) 

Marc Bellemare 
Professor of Economics, University of Minnesota

Editor of American Journal of Agricultural 
Economics
Former editor of Food Policy



6.2.1 Good Resources (Economics writing style)

Plamen Nikolov
Affiliated Researcher, Harvard University
Research Fellow, World Bank

Publications: JDE, World Development



6.2.1 Good Resources (Writing Tips) 

• Short sentences are the best (See: The Old Man and the Sea, Ernest 
Hemingway) 

• Author’s ability to motivate an interesting question using economic logic, 
critically analyze the past literature (not just a review), and recognize 
empirical problems as the arise (three endogeneity issues). 

• Highlight a central novelty related to existing economics research (takes 
much time than you thought!) 

• Clarity takes priority when writing about economics. Don’t worry about 
writing sharp if your writing is clear. 



6.2.2 Good Resources (Al-based language editor) 

Ms Word Editor 



6.3 Good Resources (Short paper)

หลายวารสารม ีoption ตพีมิพ์ Short paper ส าหรบับทความวชิาการ, บทความวจิยัฉบบัยอ่, บทความวเิคราะห์
นโยบาย, บทความทีว่จิารณ์งานวจิยัทีต่พีมิพ,์ บทความเกีย่วกบั methodology

ลสิตน้ี์รวบรวมโดย David Evans (Fellow at CGE, Former WB economist) ไดท้ี่
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19eOOIIIRitfCOcsFbGHQseiVSg35sNyxATCIcE-G5h0/edit#gid=0

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19eOOIIIRitfCOcsFbGHQseiVSg35sNyxATCIcE-G5h0/edit#gid=0




6.4 การตพีมิพบ์ทความในรปูแบบอื่น 

• นอกเหนือจากบทความในวารสาร ผลงานทางวชิาการ (ตามประกาศ กพอ 2564) ยงั
ครอบคลุมงานวชิาการบางบทหรอืสว่นหน่ึงของหนงัสอืทีม่ผีูเ้ขยีนหลายคน (Book chapter)
ทีม่บีรรณาธกิารโดยผูท้รงคุณวุฒใินสาขานัน้ ๆ ประเมนิคุณภาพ 

• จดัพมิพโ์ดยส านกัพมิพต์่างประเทศซึง่เป็นทีย่อมรบัในวงวชิาการระดบัสากล
• หลายมหาวทิยาลยัไดอ้อกระเบยีบทุนสนบัสนุนการตพีมิพผ์ลงานวชิาการในรปูแบบ
ดงักล่าว

• ขอ้เสยี: กพอ. ยงัไมม่กีารแบ่งระดบัคุณภาพชดัเจนเหมอืนวารสาร
• ความทา้ทาย: 1) สว่นมากจะเป็น Invitation (ยกเวน้หนงัสอืต่อเน่ืองมาจาก Conference)

2) ระยะเวลาตพีมิพน์าน คาดการณ์ไมไ่ด ้ขึน้อยูก่บัความพรอ้มของบทอื่น ๆ



ทีม่า: ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเรื่องเกณฑแ์ละอตัราการจา่ยงนิสนบัส
นุนการตพีมิพผ์ลงานวชิาการในระดบันานาชาต ิกองทุนรชัดาภเิษกสมโภช พ. 
ศ. 2563



• ไดร้บัการตดิต่อ ปลายปี 2017
• สง่ Draft แรก March 2018
• ไดร้บัขอ้คดิเหน็และสง่แกไ้ข March 

2020
• Language Editing/Final version

July 2020 
• ตพีมิพ ์September 2021 
• วางขายจรงิ Jan 2022



Q and A


