
หนา 1 

ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการโจมตีทางไซเบอรที่สงผลกระทบตอผูใชงาน MU Webmail ของ

มหาวิทยาลัยมหดิล ในเดอืนกรกฎาคม 2564 

 

เหตุการณท่ีเกิดข้ึน 

ในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 ทางกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ไดตรวจพบวามีผูไมหวังดีเขาถึงระบบเครือขายสื่อสารโดยไมไดรับอนุญาต และมีความพยายามทําสําเนาขอมูล

การเขาใชงานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย อันประกอบดวยชื่อผูใชงาน (Username) และ

รหัสผาน (Password) ตั้งแตวันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.36 น. ซ่ึงทางกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ได

ตรวจพบและเรงระงับเหตุเพ่ือปดการเขาถึงดังกลาวแลวเสร็จในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 21.20 น.  

ทําใหขอมูลชื่อผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) ของผูใชงานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสของ

มหาวิทยาลัย ท่ีใชงานและยืนยันตัวตนผาน Webmail (https://webmail.mahidol.ac.th) ในชวงเวลา

ดังกลาว อาจรั่วไหลไปยังผูไมหวังดี โดยในเบื้องตน กองเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบพบวาในชวงเวลา

ดังกลาว มีผูใชงานท่ีไดรับผลกระทบจํานวน 5,979 ราย   

หากทานไดรับแจงจากผูบังคับบัญชา หัวหนาหนวยงาน หรือผูแทนฝายสารสนเทศของสวนงาน  

วาทานเปนหนึ่งในผูไดรับผลกระทบดังกลาว แสดงวาทานอยูในรายชื่อท่ีกองเทคโนโลยีสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยตรวจพบวา Username และ Password รั่วไหลออกไปแลว 

จากการตรวจสอบโดยละเอียด กองเทคโนโลยีสารสนเทศพบวา ขอมูลท่ีรั่วไหล มีเพียง Username 

และ Password ของผูท่ีใชงานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย ท่ีใชงานและยืนยันตัวตนผาน 

Webmail ในชวงเวลาดังกลาวเทานั้น ไมรวมถึงการใชงานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสผานชองทางอ่ืน ๆ 

(เชน POP3 หรือ IMAP) และไมรวมผูท่ีใชงานระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือของสวนงาน 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน คือ ผูไมหวังดีอาจใชขอมูล Username และ Password ดังกลาว เพ่ือเขาถึงขอมูล

เนื้อหา e-mail ในบัญชีผูใช (User Account) ดังกลาว ทําใหลวงรูเนื้อหาของ e-mail ของผูใชงานได และอาจ

สวมรอยเปนผูใชงานในการสงเมลหาบุคคลอ่ืนได นอกจากนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลใช Username และ 

Password ชุดเดียวกันในระบบตาง ๆ ผูไมหวังดีจึงอาจใชขอมูล Username และ Password ดังกลาว เพ่ือ

เขาถึงระบบอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีใช Username และ Password ชุดเดียวกัน และเรียกดูขอมูลท่ี

อาจเปนความลับ หรือแกไขขอมูล หรือกระทําการอยางอ่ืนในระบบตามสิทธิของผูใชงานรายนั้น (ถามี) โดย

ไมไดรับอนุญาตได 

ท้ังนี้ ขอมูลสวนบุคคลอ่ืนของผูใชงาน เชน ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทติดตอ หมายเลขประจําตัว

ประชาชน ขอมูลอ่ืน ๆ ดานทรัพยากรบุคคล ฯลฯ ยังมีความม่ันคงปลอดภัยและไมไดถูกเปดเผยแตอยางใด 

นอกจากนี้ ปจจุบัน กองเทคโนโลยีสารสนเทศไดตรวจสอบใหแนใจแลววา การใชงานระบบ Webmail หลังจาก



หนา 2 

วันท่ี 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 21.20 น. จนถึงปจจุบัน มีความปลอดภัย และไมมีขอมูลของผูใชงานคนอ่ืน

รั่วไหลเพ่ิมเติมอีกตอไป 

 

ส่ิงท่ีขอใหผูไดรับผลกระทบดําเนินการ 

สําหรับทานท่ีไดรับแจงจากผูบังคับบัญชา หัวหนาหนวยงาน หรือผูแทนฝายสารสนเทศของสวนงาน 

วาทานเปนหนึ่งในผูไดรับผลกระทบดังกลาว แสดงวาทานอยูในรายชื่อท่ีกองเทคโนโลยีสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยตรวจพบวา Username และ Password รั่วไหลออกไปแลว ซ่ึงกองเทคโนโลยีสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย มอบหมายใหผูแทนของสวนงาน เปนผูประสานงานไปยังผูใชงานท่ีไดรับผลกระทบผานชองทาง

ภายในสวนงาน (เนื่องจากหากใชชองทางอ่ืนอาจทําใหผูไมหวังดีทราบและฉวยโอกาสสวมรอยเพ่ิมเติมได) โดย

ขอใหดําเนินการเปล่ียนรหัสผานโดยเรงดวน เพ่ือปองกันการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลและระบบสารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัยโดยมิชอบจากผูไมหวังดี โดยทานสามารถเปลี่ยนรหัสผานดวยตนเองไดท่ีเว็บไซต 

https://myinternet.mahidol.ac.th/indexstaff.php ดวยการกรอก Username เปน ชื่อ.นามสกุล3ตัว

แรก (เชน firstname.las) และไมตองลงทายดวย @mahidol.ac.th แตอยางใด จากนั้นกรอกรหัสผานเดิม 

และรหัสผานใหม เม่ือเปลี่ยนรหัสผานสําเร็จแลว ขอใหรอ 15-30 นาที กอนเริ่มทดสอบการใชงาน เพ่ือให

รหัสผานใหมมีผลในทุกระบบกอน หลังจากนั้นทานสามารถเปลี่ยนรหัสผานในโปรแกรมแอปพลิเคชันท่ีใช

เข า ถึ ง  MU E-mail ของท าน  ( เชน  Microsoft Outlook, Thunderbird หรือ  E-mail application ใน 

mobile device) ใหเปนรหัสผานใหมตอไป (หากทานใชงานผาน Webmail เทานั้น ทานไมตองแกไขรหัสผาน

ในโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอ่ืนใด) ท้ังนี้ เม่ือทานแกไขรหัสผานของ MU account @mahidol.ac.th ของ

ทานแลว รหัสผานใหมจะมีผลสําหรับ @mahidol.edu account ของทาน (ถามี) ดวยโดยทานไมตองไปแกไข

รหัสผานของ @mahidol.edu account ของทานเองแตอยางใด 

หากทานจํารหัสผานเดิมไมได หรือมีปญหาในการเปลี่ยนรหัสผาน สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี กอง

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

 

 
 https://myinternet.mahidol.ac.th/indexstaff.php 
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กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จะ Lock User Account ของทานท่ีไดรับแจงให

เปล่ียนรหัสผาน แตยังไมเปล่ียนรหัสผานภายในวันพฤหัสบดีท่ี 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. โดย

หลังจากเวลาดังกลาว ทานท่ีไดรับผลกระทบ จะไมสามารถใชงาน MU Account ได และจะตองติดตอกอง

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท 0 2849 6228 ทุกวันในชวงเวลา 10.00 – 16.00 น. หรือ

ติดตอผูแทนสวนงาน (ฝายสารสนเทศ) เพ่ือประสานงานในการ reactivate account ตอไป 

นอกจากนี้ หากทานใชรหัสผานชุดเดียวกันนี้ กับระบบอ่ืน ๆ เชน ระบบสารสนเทศของบัณฑิต

วิทยาลัยหรือของสวนงานของทาน ท่ีไมไดเชื่อมโยงกับ MU Account โดยตรง (รหัสผานจึงยังไมถูกเปลี่ยนเม่ือ

ทานเปลี่ยนรหัสผานของมหาวิทยาลัย) รวมท้ัง User Account อ่ืน ๆ  สวนตัวของทาน (เชน Gmail, Facebook 

ฯลฯ) ทานควรเปลี่ยนรหัสผานใน Account ตาง ๆ เหลานี้ดวย เพ่ือความปลอดภัย 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รูสึกเสียใจกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 

และขออภัยผูเก่ียวของทุกทานในความไมสะดวกท่ีเกิดข้ึน ท้ังนี้ มีความจําเปนตองขอใหทานดําเนินการดังกลาว

เพ่ือประโยชนของผูใชงานเองและทางมหาวิทยาลัย 

 

 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 


