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ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

 จรัลวิไล จรญูโรจน์, ม.ล., Yang Lizhou, 2559. ทศันคติต่อคนไทยและคนจนีของชาวจีนที่เรียน

ภาษาไทยและชาวไทยที่เรียนภาษาจีน: การศึกษาด้วยกลวิธพีรางเสยีงคู่. วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับ

บัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาํแหง. ปีที่ 4 ฉบบัที่ 2: 16-35. 

 จรัลวิไล จรญูโรจน์, ม.ล., 2555. ภาษาและภาพสะท้อนของวัฒนธรรมจากช่ือเล่นของคนไทย. 

รายงานการวิจยั. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. โรงพิมพ์โปรเทก็ซ์. จาํนวน 187 

หน้า จรัลวิไล จรญูโรจน์, ม.ล. 2556. ทศันคติของนิสติระดับอดุมศึกษาต่อการใช้ภาษาของอาจารย์. 

วารสารมนุษยศาสตร์ 20 :167-188  

 จรัลวิไล จรญูโรจน์, ม.ล., 2552. ความสมัพันธร์ะหว่างความเคร่งครัดทางศาสนากบัการตคีวาม

ความหมายของคาํว่า "โกหก" ในภาษาไทย: การวิเคราะห์เชิงอรรถศาสตร์ต้นแบบ. วารสารภาษาและ

ภาษาศาสตร์ 2: 1-20.  



 จรัลวิไล จรญูโรจน์, ม.ล. 2550. วรรณยุกต์และอกัษรสามหมู่. วารสารมนุษยศาสตร์ 14. 1: 1-16. 

 

 จรัลวิไล จรญูโรจน์, ม.ล. , 2548. การวิเคราะห์รปูสระและอกัขรวิธแีบบใหม่ของพระบาทสมเดจ็พระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. ใน ภาษาและวรรณกรรมสาร. 59-86. กรงุเทพฯ: พีเพรส.  

 จรัลวิไล จรญูโรจน์, ม.ล. , 2548. ลักษณะของภาษาเอสเปรันโต. วารสารภาษาและภาษาศาสตร ์2: 

1-22. 

 จรัลวิไล จรญูโรจน์, ม.ล., 2542. วัฒนธรรมที่แสดงให้เหน็ผ่านคาํเรียกญาติในภาษาฮินดี. วารสาร

อินเดียศึกษา 5: 231-251. 

 Charunrochana Jaralvilai, 1999. Sex and Gender in Hindi. India Studies Journal 4: 78-89.  

 Charunrochana Jaralvilai, 1999. The Influence of Grammatical Gender on Hindi and German 

Speakers' Sex Categorization. Manusya 2: 13-28.  

 

2.  บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  -  

3. ตํารา/หนงัสือ 

 จรัลวิไล จรญูโรจน์, ม.ล., 2547. ความเข้าใจของคนไทยต่อคาํศัพทยุ์คทกัษิณ. ใน รูท้นัภาษา 

รูท้นัการเมือง. หน้า 225-265. เจิมศักดิ์ ป่ินทอง, อมรา ประสทิธรัิฐสนิธุ ์บรรณาธกิาร. 

กรงุเทพ: สาํนักพิมพ์ฃอคิดด้วยฅน. 

 จรัลวิไล จรญูโรจน์, ม.ล. 2555. ภาษาศาสตร์เบื้องต้น. พิมพ์คร้ังที่ 5. กรงุเทพ: สาํนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

 จรัลวิไล จรญูโรจน์, ม.ล., 2549. อนันินทากาเลเหมือนเทนํา้: การตคีวามจริงล่ืนไหล ใจชาย-

หญิง. พลวัตของภาษาไทยปัจจุบัน. หน้า 53-82. กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์และ จันทมิา เจีย

มานนท.์ 

 จรัลวิไล จรญูโรจน์, ม.ล.. 2554. What is Language?. คู่มือการศึกษาชุดวิชาภาษาศาสตร์

เบื้องต้น 14215 โมดูลที่ 1-15. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมธริาช. 

 จรัลวิไล จรญูโรจน์, ม.ล.. 2554. What is Linguistics?. คู่มือการศึกษาชุดวิชาภาษาศาสตร์

เบื้องต้น 14215 โมดูลที่ 1-15. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมธริาช. 

 จรัลวิไล จรญูโรจน์. ม.ล.. 2554. ภาพสะท้อนของวัฒนธรรมจากช่ือเล่นของคนไทย. ใน นัทธนัย 

ประสานนาม, บรรณาธกิาร. มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่ : พลวัตแห่งองค์ความรู้กบัพหุลักษณ์

ทางวัฒนธรรม. หน้า 11-23. กรงุเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  

 จรัลวิไล จรญูโรจน์, ม.ล.. 2555. Sounds in Context. คู่มือการศึกษาชุดวิชาการออกเสยีง

ภาษาองักฤษ 14320 โมดูลที่ 1-15. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมธริาช. 



 จรัลวิไล จรญูโรจน์, ม.ล.. 2555. English Pronunciation Problems for Thais. คู่มือการศึกษา

ชุดวิชาการออกเสยีงภาษาองักฤษ 14320 โมดูลที่ 1-15. สาขาวิชาศลิปศาสตร์. มหาวิทยาลัย

สโุขทยัธรรมธริาช. 

 จรัลวิไล จรญูโรจน์, ม.ล. 2556. เทคนิคการวิจัยทางภาษาศาสตร์. กรงุเทพฯ: สาํนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

   จรัลวิไล จรญูโรจน์, ม.ล. 2557. ภาษาในปริบทสงัคมและวัฒนธรรม. กรงุเทพฯ: สาํนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

 

4. ภาระงานสอน  

- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน 

 

 

 

 

 

 

- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 

 

 

 

 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 

01361101 Introductory Thai Usage 

01361102 Thai Practical Writing 

01361413 Sound and Sound System in Thai 

01361313 Thai Language in Different Periods 

01999021 Thai Language for Communication 

01361411 Thai Semantics 

01361321 Foreign Language Influence on Thai 

01999032 Thai Studies 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 

01372212 Introduction to Linguistics 

01372313 Linguistics and its Applications 

01372411 Language in Socio-Cultural Context 

01372502 Language and Culture 

01372503 Applied Linguistics 

01372532 Ethnolinguistics 

01372591 Research Techniques in Linguistics 

01372596 Selected Topics in Applied Linguistics 



 

- มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 

 Introduction to Linguistics 

 Characteristics of the Thai Language 

 Thai Usage 

 Linguistic Theories 

 Research Methodology 

 Language and Communication 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั  

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ที่ไดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

    

 


