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ศาลพิพากษาจ าคุก 10 ปี ผู้บริหาร ม.สันติภาพโลก (WPU)  

ในวันนี้ (วันที่ 24 เมษายน 2562) ศาลอาญานัดอ่านค าพิพากษาคดีก่อตั้งมหาวิทยาลัย
สันติภาพโลก World Peace University (WPU) โดยมิชอบ คดีหมายเลขด า อ.3414/2560 ที่พนักงาน
อัยการส านักงานคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายสวัสดิ์ บรรเทิงสุข อธิการบดีผู้ก่อตั้ง WPU ที่เชียงใหม่
จ าเลยที่ 1 ,นายศุภณัฐ ดอนจันทร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสาขา 2 (WPU 2) และนายทะเบียนมหาวิทยาลัย 
จ าเลยที่ 2, นายเรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ นายกสภามหาวิทยาลัย WPU จ าเลยที่ 3,นางวรางคณา เผ่าวงศา 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ในจงัหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ช่วยนายสวัสดิ์ ดูแลเรื่องการเงิน จ าเลยที่ 4, นายมาณพ 
ภาษิตวิไลธรรม กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จ าเลยที่ 5, นายนาวิน พรมใจสา นายทะเบียนมหาวิทยาลัยคน
ที่ 2 จ าเลยที่ 6, นายศุภชัย ขจรศิริภักดี อธิการบดี WPU สาขานนทบุรี จ าเลยที่ 7, นายนิยม ป้องค าสิงห์ 
อธิการบดี WPU สาขาภาคตะวันเฉียงเหนือตอนล่างและประธานฝ่ายนิติกร WPU จ าเลยที่ 8, นางวัชราพร 
ป้องค าสิงห์ เป็นผู้ช่วยนายนิยมและดูแลการเงินมหาวิทยาลัยสาขาในจังหวัดขอนแก่น จ าเลยที่ 9 ในความผิด
ฐานร่วมกันจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยไม่ชอบ ตามความผิดพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2526, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 343 และร่วมกันน าเข้าข้อมูล
อันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 มาตรา 14 

พฤติการณแ์ห่งคดี สรุปได้ว่า ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 - 21 กรกฎาคม 2556 จ าเลยทั้ง 9 คน 
ร่วมกันจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ชื่อ "มหาวิทยาลัยสันติภาพโลก" (อาคารที่ตั้งเลขที่ 19 ถนนเทพฤทธิ์ 
ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และหลอกลวงโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่า มหาวิทยาลัยสันติภาพโลกดังกล่าว
เป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกต้อง สามารถจัดการศึกษา การเรียนการสอนโดยบุคลากรที่มีคุณวุฒิ และได้รับการจัดตั้ง
โดยถูกต้องสามารถมอบใบปริญญาระดับต่างๆ และปริญญากิตติมศักดิ์ได้ มีสิทธิเท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
ซึ่งข้อความดังกล่าว ยังได้ถูกน าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ บนเว็บไซต์ www.wpucm.com กับบล็อคของ 
มหาวิทยาลัย wpubkk.blogspot.com และ www.wpu15.com ซึ่งข้อมูลเป็นเท็จนั้นบิดเบือนว่า มหาวิทยาลัย
สันติภาพโลก เป็นมหาวิทยาลัยมีการจดทะเบียนที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา มีส านักงานตั้งอยู่ที่ 506 ปาร์คไซต์เพลส 
อินเดียฮาเบอร์บีช รัฐฟลอริดา ทั้งที่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นจริงตามที่อ้าง และยังอ้างอีกว่ามหาวิทยาลัย
สันติภาพโลก เป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ขึ้นกับส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีสิทธิเข้ามหาวิทยาลัยอ่ืน และ
เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ จนท าให้ประชาชนทั่วไปเกิดความเชื่อถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ชอบด้วยกฎหมายนั้น 
เป็นการร่วมกันหลอกลวงประชาชนด้วยการท าให้ปรากฏต่อประชาชนทั่วไป หรือบุคคลตั้งแต่ 10 คน 
ในลักษณะการแสดงข้อความอันเป็นเท็จด้วย ซึ่งความจริงแล้วมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกไม่ได้จัดตั้งขึ้นโดย
ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่สามารถมอบปริญญาโทหรือปริญญากิตติมศักดิ์ได้ ทั้งนี้ จ าเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธ  
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ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่า โจทก์มีทั้งพยานบุคคลซึ่งเป็นผู้รวบรวมหลักฐานส่ง
ถึงส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ตรวจสอบการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย, พนักงาน
สอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ, นิติกรช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), ผู้ที่ได้รับ
ปริญญาจากมหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่ง รวมทั้งพยานเอกสาร ซึ่งเป็นก าหนดการแจกใบปริญญาและเอกสาร
ทางการเงิน ซึ่งมีน้ าหนักให้รับฟังได้อย่างมั่นคงว่า การด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก หรือ WPU นั้น 
กระท าโดยมิชอบไม่มีใบอนุญาต และได้มีการน าข้อความที่บิดเบือน อันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ท าให้
มีบุคคลนับ 100 คน มีทั้งคนดังและนักแสดงเข้าร่วมในการรับใบปริญญาจากมหาวิทยาลัยทั้งที่ ไม่มีการเรียน
การสอน หรือการเรียนแบบอิสระตามแนวคิดที่ จ าเลยที่ 1 ซึ่งเป็นอธิการบดีผู้ก่อตั้งเคยอ้างไว้ ซึ่งการเข้ารับ
ปริญญาทางมหาวิทยาลัยก็ให้ผู้รับช าระเงินอ้างเป็นค่าใช้จ่ายราว 5,000 - 12,000 บาท ซึ่งมหาวิทยาจะท า
เป็นกระเบื้องเซรามิกประทับตรา (โลโก้) มหาวิทยาลัยและชื่ออธิการบดี จ าเลยที่ 1 ดังนั้นการกระท าของ
จ าเลยทั้ง 9 จึงเป็นความผิดตามฟ้อง จึงพิพากษาว่า 

จ าเลยที่ 1 ซึ่งเป็น อธิการบดีผู้ก่อตั้ง และจ าเลยที่ 4 เป็นผู้ช่วยจ าเลยที่ 1 ดูแลเรื่องการเงิน 
กระท าผิดฐานฉ้อโกงประชาชน รวม 60 กระทง ให้จ าคุกกระทงละ 1 ปี และยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (1) โดยจ าเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ  
มาตรา 10, 104, 121 ด้วย รวมจ าคุกจ าเลยที่ 1 ทั้งสิ้น 61 ปี 12 เดือน ส่วนจ าเลยที่ 4 จ าคุก 61 ปี 

จ าเลยที่ 2 เป็นนายทะเบียนมหาวิทยาลัย และจ าเลยที่ 3 เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย  
มีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ซึ่งได้กระท าผิด 27 กระทง, รวมถึงท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอร์ และความผิดตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ รวมจ าคุก ทั้งสิ้น 28 ปี 12 เดือน 

จ าเลยที่ 5 เป็นนายทะเบียน จ าเลยที่ 6 เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย (คนที่ 2) กระท าผิดฐาน
ฉ้อโกงประชาชน 33 กระทง และ ความผิดตามพระราชบัญญัตสิถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ รวมจ าคุก 33 ปี 12 เดือน 

จ าเลยที่ 7 เป็นอธิการบดี WPU สาขานนทบุรี กระท าผิดฐานฉ้อโกงประชาชน 10 กระทง 
จ าคุก รวม 10 ปี 

จ าเลยที่ 8 เป็นอธิการบดี WPU สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และจ าเลยที่ 9  
เป็นผู้ช่วยจ าเลยที่ 8 และดูแลด้านการเงินที่จังหวัดขอนแก่น กระท าผิดฐานฉ้อโกงประชาชน 17 กระทง  
รวมจ าคุกคนละ 17 ปี 

อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมโทษทุกกระทงความผิดของจ าเลยทั้งหมดแล้ว ตามกฎหมายรวมโทษ
จ าคุกจ าเลยทั้ง 9 ได้เพียง 10 ปีเท่านั้น และให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายกับผู้ได้รับใบปริญญา ซึ่งเป็นผู้เสียหาย
แต่ละรายตามจ านวนของแต่ละคนด้วย 

กรณีดังกล่าว เป็นความมุ่งมั่นและทุ่มเทของกรมสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่ทุกคน 
เพ่ือป้องกันปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาที่ถือเป็นภัยต่อสังคมและส่งผลกระทบต่อประชาชนและ
ประเทศชาติ เพ่ือให้สังคมไทยมีความสงบสุข 
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