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Frequently Asked Questions (FAQs) 

1. ตกลงเกิดอะไรข้ึน? 

 ระบบการยืนยันตัวตน (Authentication) ของระบบ MU Webmail ของมหาวิทยาลัยมหิดล

(https://webmail.mahidol.ac.th) ถูกโจมตี ทําใหผูไมหวังดีสามารถลวงรู Username และ Password 

ของผูใชงาน MU Webmail ท่ีใชงานในชวงเวลาท่ีผูไมหวังดีโจมตี คือ ตั้งแตวันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 เวลา  

20.36 น. จนกระท่ังเวลาท่ีกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจพบและปดการโจมตีเรียบรอย 

คือ วันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 21.20 น. 

 ขอมูลท่ีผูไมหวังดีไดรับโดยตรง คือ Username และ Password ของผูใชงานกลุมดังกลาวเทานั้น 

แตเนื่องจากผูไมหวังดีสามารถนํา Username และ Password ดังกลาวมาเขาใชงานและเรียกดู แกไข ลบ หรือ

สงเมลใน Account ของผูใชงานท่ีไดรับผลกระทบได จึงทําใหผูไมหวังดีอาจลวงรูเนื้อหาของ E-mail ของ

ผูใชงาน รวมท้ังอาจสวมรอยเปนผูใชงานในการสงเมลหาบุคคลอ่ืนได 

นอกจากนี้ ผูไมหวังดีอาจใช Username และ Password ดังกลาว ในการเขาใชงานระบบอ่ืน ๆ 

ของมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีใช Username และ Password ชุดเดียวกัน เพ่ือเรียกดูขอมูลท่ีอาจเปนความลับ 

หรือแกไขขอมูล หรือกระทําการอยางอ่ืนในระบบตามสิทธิของผูใชงานรายนั้น (ถามี) โดยไมไดรับอนุญาตได 

 หากผูใชงานท่ีไดรับผลกระทบ ใช Password เดียวกันกับ User Account อ่ืน ๆ ของตนเอง ไมวา

จะเปน Account ในระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลยั ระบบสารสนเทศของสวนงาน หรือระบบอ่ืน ๆ ของ

ตนเอง (เชน Gmail, Facebook ฯลฯ) ก็มีโอกาสท่ีผูไมหวังดีจะใช Password ดังกลาวในการพยายามเขา

ใชงาน User Account เหลานั้น และเรียกดูขอมูลท่ีอาจเปนความลับหรือขอมูลสวนบุคคล หรือแกไขขอมูล 

หรือสวมรอยเปนผูใชงาน หรือกระทําการอยางอ่ืนในระบบตามสิทธิของผูใชงานรายนั้น โดยไมไดรับอนุญาตได 

 

2. ใครไดรับผลกระทบบาง? 

 จากการตรวจสอบของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูใชงาน MU Webmail ท่ีใชงานในชวงเวลาท่ีผูไม

หวังดีโจมตี คือ ตั้งแตวันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 20.30 น. จนกระท่ังเวลาท่ีกองเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจพบและปดการโจมตีเรียบรอย คือ วันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 เวลา  

23.59 น. และยืนยันตัวตนสําเร็จ (ซ่ึงหมายความวาผูไมหวังดีได Username และ Password ท่ีถูกตองไปแลว) 

มีจํานวน 5,979 ราย ซ่ึงมีความจําเปนตองเปลี่นรหัสผานโดยเร็วท่ีสุด 

 ผูใชงานเหลานี้จะไดรับการติดตอจากผูบังคับบัญชา หัวหนาหนวยงาน หรือผูแทนฝายสารสนเทศของ

สวนงาน ซ่ึงไดรับแจงจากกองเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหติดตอผูไดรับผลกระทบเปนรายบุคคล เพ่ือ

ดําเนินการเปลี่ยนรหัสผาน 
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3. ผูไดรับผลกระทบตองทําอยางไร? 

สําหรับทานท่ีไดรับแจงจากผูบังคับบัญชา หัวหนาหนวยงาน หรือผูแทนฝายสารสนเทศของสวนงาน  

วาทานเปนหนึ่งในผูไดรับผลกระทบดังกลาว แสดงวาทานอยูในรายชื่อท่ีกองเทคโนโลยีสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยตรวจพบวา Username และ Password รั่วไหลออกไปแลว ซ่ึงกองเทคโนโลยีสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย มอบหมายใหผูแทนของสวนงาน เปนผูประสานงานไปยังผูใชงานท่ีไดรับผลกระทบผานชองทาง

ภายในสวนงาน (เนื่องจากหากใชชองทางอ่ืนอาจทําใหผูไมหวังดีทราบและฉวยโอกาสสวมรอยเพ่ิมเติมได) โดย

ขอใหดําเนินการดังนี ้

1. ขอใหดําเนินการเปล่ียนรหัสผานโดยเรงดวน เพ่ือปองกันการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลและระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยโดยมิชอบจากผูไมหวังดี โดยทานสามารถเปลี่ยนรหัสผานดวยตนเองไดท่ี

เว็บไซต https://myinternet.mahidol.ac.th/indexstaff.php ดวยการกรอก Username เปน ชื่อ.นามสกุล

3ตัวแรก (เชน firstname.las) และไมตองลงทายดวย @mahidol.ac.th แตอยางใด จากนั้นกรอกรหัสผาน

เดิม และรหัสผานใหม เม่ือเปลี่ยนรหัสผานสําเร็จแลว ขอใหรอ 15-30 นาที กอนเริ่มทดสอบการใชงาน เพ่ือให

รหัสผานใหมมีผลในทุกระบบกอน 

ท้ังนี้ เม่ือทานแกไขรหัสผานของ MU account @mahidol.ac.th ของทานแลว รหัสผานใหมจะมีผล

สําหรับ @mahidol.edu account ของทาน (ถามี) ดวยโดยทานไมตองไปแกไขรหัสผานของ @mahidol.edu 

account ของทานเองแตอยางใด 

 

 

https://myinternet.mahidol.ac.th/indexstaff.php 
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2. สําหรับบุคลากร ขอใหแจงยืนยันวาทานเปล่ียนรหัสผานเรียบรอยแลว กลับมาท่ีผูบังคับบัญชา 

หัวหนาหนวยงาน หรือผูแทนฝายสารสนเทศของสวนงานท่ีแจงทาน เพ่ือการตรวจสอบในภายหลังและการ

ประสานงานกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. หากทานใชรหัสผานชุดเดียวกันนี้ กับระบบอ่ืน ๆ เชน ระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัยหรือ

ของสวนงานของทาน ท่ีไมไดเชื่อมโยงกับ MU Account โดยตรง (รหัสผานจึงยังไมถูกเปลี่ยนเม่ือทานเปลี่ยน

รหัสผานของมหาวิทยาลัย) รวมท้ัง User Account อ่ืน ๆ  สวนตัวของทาน (เชน Gmail, Facebook ฯลฯ) ทาน

ควรเปล่ียนรหัสผานใน Account ตาง ๆ เหลานี้ดวย เพ่ือความปลอดภัย 

4. เม่ือทานเปลี่ยนรหัสผานตาง ๆ เรียบรอยแลว ทานสามารถเปล่ียนรหัสผานในโปรแกรมหรือ 

แอปพลิเคชันท่ีใชเขาถึง MU E-mail ของทาน (เชน Microsoft Outlook, Thunderbird หรือ E-mail 

application ใน mobile device) ใหเปนรหัสผานใหมตอไป (หากทานใชงานผาน Webmail เทานั้น ทานไม

ตองแกไขรหัสผานในโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอ่ืนใด) 

5. หากทานจํารหัสผานเดิมไมได หรือมีปญหาในการเปล่ียนรหัสผาน สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท 0 2849 6228 ทุกวันในชวงเวลา 10.00 – 16.00 น. 

6. ท้ังนี ้กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จะ Lock User Account ของทานท่ีไดรับ

แจงใหเปล่ียนรหัสผาน แตยังไมเปล่ียนรหัสผานภายในวันพฤหัสบดีท่ี 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. 

โดยหลังจากเวลาดังกลาว ทานท่ีไดรับผลกระทบ จะไมสามารถใชงาน MU Account ได และจะตองติดตอ

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท 0 2849 6228 ทุกวันในชวงเวลา 10.00 – 16.00 น. 

หรือติดตอผูแทนสวนงาน (ฝายสารสนเทศ) เพ่ือประสานงานในการ reactivate account ตอไป 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รูสึกเสียใจกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 

และขออภัยผูเก่ียวของทุกทานในความไมสะดวกท่ีเกิดข้ึน ท้ังนี้ มีความจําเปนตองขอใหทานดําเนินการดังกลาว

เพ่ือประโยชนของผูใชงานเองและทางมหาวิทยาลัย 
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4. ถาทานไมอยูในรายช่ือผูไดรับผลกระทบโดยตรง หรือไมไดรับการติดตอโดยตรง ทานจะตองเปล่ียน

รหัสผานหรือไม? 

 หากทานไมอยูในรายชื่อผูไดรับผลกระทบโดยตรง และไมไดรับการติดตอจากผูใด โดยเฉพาะทานท่ี

ไมไดใชงานในชวงเวลาระหวางวันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 20.30 น. ถึงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 

เวลา 23.59 น. ทานไมจําเปนตองเปลี่ยนรหัสผานของ MU Account แตอยางใด และ MU Account ของทาน

จะไมถูก lock หากทานไมเปลี่ยนรหัสผานภายใตวันพฤหัสบดีท่ี 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. แตหาก

ทานประสงคจะเปลี่ยนรหัสผานเพ่ือความปลอดภัย ทานสามารถดําเนินการไดเองตามความเหมาะสม โดยเขา

ไปดําเนินการผานเว็บไซต https://myinternet.mahidol.ac.th/indexstaff.php ซ่ึงการใชรหัสผานท่ี

ปลอดภัยและมีการเปลี่ยนรหัสผานเปนระยะ ๆ เชน ทุก 6 เดือน เปนแนวทางปฏิบัติดานการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลสนับสนุนสงเสริม 

หากทานใชงานระบบ MU Webmail ในชวงเวลาระหวางวันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 

20.30 น. ถึงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.59 น. แตไมไดรับการติดตอหรือแจงวาทานเปนผูท่ีไดรับ

ผลกระทบทานสามารถติดตอสอบถาม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท 0 2849 6228 

ทุกวันในชวงเวลา 10.00 – 16.00 น. เพ่ือการตรวจสอบตอไป นอกจากนี้ หากทานประสงคจะเปลี่ยนรหัสผาน

เพ่ือความปลอดภัย ทานสามารถดําเนินการไดเองตามความเหมาะสม โดยเขาไปดําเนินการผานเว็บไซต 

https://myinternet.mahidol.ac.th/indexstaff.php 

 

5. หากใชงาน MU Webmail ในขณะนี้ จะมีความเส่ียงอะไรหรือไม? 

การใชงาน MU Webmail และระบบอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล หลังวันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 

เวลา 23.59 น. มีความปลอดภัยจากการโจมตีดังกลาว เนื่องจากทางกองเทคโนโลยีสารสนเทศไดปดชอง

ทางการโจมตีดังกลาวแลว จึงสามารถใชงานระบบดังกลาวไดตามความเหมาะสม 

 

6. ทําไมไมใชวิธีส่ือสารผาน E-mail ไปยังผูไดรับผลกระทบโดยตรง? 

 เนื่องจากผูไมหวังดีสามารถเขาถึง E-mail ของผูไดรับผลกระทบได การสื่อสารผาน E-mail ไปยังผู

ไดรับผลกระทบโดยตรงจะทําใหผูไมหวังดีอาจสวมรอยในการ reset รหัสผานโดยตรงได ในขณะเดียวกัน การ 

lock การใชงาน account ของผูไดรับผลกระทบทันที ก็จะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอการใชงานใน

สถานการณวิกฤตท่ีหลายทานอาจมีความจําเปนในการสื่อสารและการใชงาน E-mail โดยเฉพาะในชวงเวลาท่ี

บุคลากรสวนใหญอยูระหวางปฏิบัติงานนอกท่ีตั้งหรือปฏิบัติงานจากท่ีบาน (Work from Home) จึงจําเปนท่ี

จะตองใชการสื่อสารผานชองทางอ่ืนของสวนงาน เพ่ือใหแจงไปถึงผูไดรับผลกระทบโดยตรง และใหเวลาในการ

เปลี่ยนรหัสผานระยะหนึ่ง แตหากเวลาผานไประยะหนึ่งแลวยังไมเปลี่ยนรหัสผาน มหาวิทยาลัยก็จําเปนจะตอง 
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lock การใชงาน account ดงักลาวเพ่ือความม่ันคงปลอดภัยของระบบโดยรวม และขออภัยในความไมสะดวก

ท่ีเกิดข้ึน 

 

 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 


