หมายเลขโทรศัพท์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ (โทรจากภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กด 0221(ตามด้วยหมายเลขภายใน) )
คณบดี (รศ.ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา)
87269
รองคณบดี (รศ.ตระกูล มีชัย)
87261
รองคณบดี (ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ)
87262
รองคณบดี (รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ)
87271
รองคณบดี (รศ.ดร.จุลนี เทียนไทย)
87272
รองคณบดี (ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี)
87310
รองคณบดี (อ.ดร.กษิร ชีพเป็นสุข)
87285
สํานักงานคณบดี
สุวิมล ราชธนบริบาล (เลขานุการคณบดี)
87268
โทรสาร 02-2538050
ผอ.ฝ่ายบริหาร
วีรมลล์ ละมูนกิจ
87309
กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วุฒิณี กมลภัทรากูร (หัวหน้ากลุ่มงาน)
87257
สาโรช เลขะวัฒนะ ,เนตรชนก มงคลบุตร์
87253
งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์
เยาวณี นาคศรี , วิภาภรณ์ กงวงษ์ (โทรสาร 02-2187256) 87256
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ และงานประกันคุณภาพ
อัควรรณี กันฉาย (หัวหน้ากลุ่มงาน)
87249
จิราพร เพิ่มพล
87245
โทรสาร 02-2187245
งานประกันคุณภาพ
จิตรานันท์ แสงศรีจันทร์
87271
กลุ่มงานบริหารการคลัง
จารุวรรณ เลาหตระกูล (หัวหน้ากลุ่มงาน)
87247
งานบัญชี
วรรณวิภา ขันเงิน ,ธัญลักษณ์ ศรดอก
87243
งานการเงิน
มาลา พันธุ์บุญปลูก ,ชนันธร โพธิกุล ,เบญจพร โต๊ะกลม 87243
กลุ่มงานบริหารอาคารสถานที่และงานพัสดุ
รัตน์ กลิ่นจันทร์หอม (หัวหน้ากลุ่มงาน)
87250
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
เสาร์ลักษณ์ วุฒิจังหรีด ,ประวีณ์นุช เปลี่ยนโมฬี
87258
ประดิษฐ์ คําภักดี (ช่างไฟฟ้า)
87241
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
87317
งานพัสดุ
สุรีรัตน์ ศรีสวรรค์ ,ณัฐวัชร์ ไกรโสภา
87246
โทรสาร 02-2187246
*โทรจากภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กด 0221(ตามด้วยหมายเลขภายใน)

ผอ.ฝ่ายวิชาการ
สุรีย์ สุทธาโรจน์
กลุ่มงานบริการการศึกษา
งานทะเบียนและประเมินผล
คัทรียา เกาจารี (หัวหน้ากลุ่มงาน)
วิปัศยา แดงเพชร ,ศุภลักษณ์ พันธุ์บุญปลูก ,ศุภาภรณ์ พงษ์แพทย์
งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
เทวัญ พุ่มจันทร์ ,ชินภัศมิ์ ลีจิโรภาสน์
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากิจการนิสิต
อุบลรัตน์ วรรณขาว (หัวหน้ากลุ่มงาน)
จันทร์จิรา ทองเจริญ ,กิตติธัช ทองจีน
โทรสาร 02-2187248
กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
นันทิยา มณีวงศ์ (หัวหน้ากลุ่มงาน)
จามีกร แคนนารี่
ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี (ผู้อํานวยการศูนย์ฯ)
สุรชัย โนคํา ,เกษร พันธ์โณภาศ ,ปุณพจน์ พัฒนาตรีวิทย์
โทรสาร 02-2187273
กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ บริการชุมชนและสังคม
สุวิมล ราชธนบริบาล
งานวิเทศสัมพันธ์
นพกร ไพศาลมั่นคง
ศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์
ห้องสมุดคณะฯ อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
นฤมล กิจไพศาลรัตนา (ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์)
กัญญาภัค ติเยาว์ ,อนงค์ กาญจนประภากุล ,อภิชญา นันทจิตร
ฌาลินี อรุณรัตน์ ,อัมพร เพ็ชรรัตน์ตานนท์
รัตนาวดี จั่นแก้ว
รัศมี แสนใหม่ ,อรปภา โพธิ์มณี
ห้องสมุดคณะฯ อาคารเกษม อุทยานินฯ
วรรณเพ็ญ บุตรละคร ,วิมล เมืองประสิทธิ์ ,อํานวยพร คงเพ็ชร
สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ (ISIS)

87260

87312
87254
87255
87248
87248

87264
87263
87273
87274

87268
87255
87270,87290

87333
87332
87332
87334
87336
87270

รศ.ดร.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ (ผู้อํานวยการสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ) 87429

วรรณวิภา ขันเงิน ,สุนทรี จิตหมื่นไวย์ ,ชัยวัฒน์ กาญจนนวโชติ 87432-3
โทรสาร 02-2540119
สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ
รศ.ดร.ดํารงค์ วัฒนา (ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ) 87239
ศิวาพร หาญพิสิฐพงษ์
87234 -37
โทรสาร 02-2541380

ภาควิชาการปกครอง
ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร
รศ.ดร.แก้วคํา ไกรสรพงษ์
รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว
รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง
รศ.ดร.พิษณุ เสงี่ยมพงษ์
รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี (หน.ภาควิชา)
รศ.ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา
รศ.เวียงรัฐ เนติโพธิ์ (ผอ.หลักสูตร รม.การเมืองและการจัดการปกครอง)
ผศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์
ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล
ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
อ.ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล
อ.ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ
เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ (ปาริฉัตร บัวเข็ม)
โทรสาร 02-2187200
หลักสูตร รม.การเมืองการปกครอง (ปาริฉัตร บัวเข็ม)
ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศ.ดร.สุรชาติ บํารุงสุข
รศ.ดร.ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์
รศ.ดร.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์
รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร
รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์
รศ.ดร.วีระ สมบูรณ์
รศ.ดร.ศุภมิตร ปิติพัฒน์ (หน.ภาควิชา)
รศ.สรวิศ ชัยนาม
ผศ.ดร.ณัฐนันท์ คุณมาศ
ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล
ผศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล
อ.ดร.กษิร ชีพเป็นสุข
อ.ดร.ธีวินท์ สุพุทธิกุล
อ.กัลยา เจริญยิ่ง
เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ (นิรุตต์ ช่วยหนู)
หลักสูตร รม.IR (ธัญดา ชีวิตไทย) (โทรสาร 02-2187308)
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต MAG
ผศ.ดร.อัครเดช ไชยเพิ่ม (ผอ.หลักสูตร)
เจ้าหน้าที่หลักสูตร (นวลประกาย เลิศกิรวงศ์)

*โทรจากภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กด 0221(ตามด้วยหมายเลขภายใน)

87220
87227
87231
87222
87230
87201
87228,87269

87226
87324
87303
87232
87202
87203
87232
87223
87204
87325
87275
87276
87306
87277
87278
87280
87288
87279
87284
87286
87287
87285
87244
87283
87266
87318
87210
87255

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา
รศ.ดร.ดํารงค์ วัฒนา (หน.ภาควิชา)
รศ.ดร.ชนิดา จิตตรุทธะ
รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ
รศ.วันชัย มีชาติ
รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ
ผศ.ฉัตรมงคล แน่นหนา
ผศ.ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา
ผศ.ดร.อัครเดช ไชยเพิ่ม
อ.ชญานุช จาตุรจินดา
อ.ดร.สุธรรมา นิติเกษตรสุนทร
อ.ดร.วงอร พัวพันสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ภาคฯ (มนฤดี ยิ้มเป็นใย)
หลักสูตร รป.ม.
ณัฐการณ์ คงถิ่น
ชลธิชา นราบัว
จิราพร หินโม (โทรสาร 02-2552154)
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
รศ.ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออํานวย
รศ.ดร.จุลนี เทียนไทย
รศ.ดร.นิติ ภวัครพันธุ์
รศ.ดร.ศิริรัตน์ แอดสกุล
ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี
ผศ.ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์
ผศ.ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง (หน.ภาควิชา)
ผศ.ดร.อุนิษา เลิศโตมรสกุล
อ.ดร.กีรติ ชื่นพิทยาธร
อ.ดร.ฐิติยา เพชรมุนี
อ.ดร.ศิริพงษ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
อ.ดร.อมร วานิชวิวัฒน์
อ.จิราพร เหล่าเจริญวงศ์
เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ (พรทิพย์ บัวรับพร)
หลักสูตร ศศ.ม. (กนกพร รักท้วม)
โทรสาร 02-2187300
หลักสูตรศิลปศาสตรมาหาบัณฑิต (MAIDS)
ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล (ผอ.หลักสูตร)
เจ้าหน้าที่หลักสูตร (ธรรมชาติ กรีอักษร)
ศูนย์ศึกษาพัฒนาสังคม CSDS
Assist.Prof.Carl Middleton ,Ph.D (ผู้อํานวยการศูนย์ฯ)
เจ้าหน้าที่หลักสูตร (อรพรรณ ปถมเล็ก)

87209
87239
87206
87235,87271

87212
87259
87211
87217
87210
87205
87207
87236
87215
87219
87213
87214
87240,87261
87292,87272

87289
87307
87298
87297
87265
87267
87198
87296
87252
87293
87295
87299
87316

87232
87313
87294
87221
87294

