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PANDA USER MANUAL  
Endpoint Protection 

Endpoint Protection Plus 

Adaptive Defense 360 

 

 

หากทา่นตอ้งการทราบขอ้มลูเกีย่วกับเรือ่งใด แนะน าใหด้หูัวขอ้จากหนา้สารบัญ 

กรณีไม่สามารถหาขอ้มลูทีต่อ้งการทราบได ้กรุณาตดิตอ่ทมีงาน 

 

มขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการความชว่ยเหลอื กรุณาตดิตอ่ 

Tel. 02 030 1990 (5 คู่สาย) หรอื support@skysoft.co.th 

Office Hours: จันทร ์- ศกุร ์8.30 – 17.30 น. 
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ข ัน้ตอนการเร ิม่ตน้ใชง้าน Panda 

 

**กอ่นการตดิต ัง้ Panda ตอ้งถอน Antivirus ตวัอืน่ออกกอ่น แลว้ท าการ restart 

หลังจากถอนเรยีบรอ้ย ใหท้ าตามขัน้ตอนตอ่ไปน้ี 

 

1. เปิดอเีมล ์“Welcome to Panda” ทีไ่ดรั้บจากทางทมีงาน 

 

2. อา่นขอ้ความแนะน า แลว้เลือ่นลงมาชว่งลา่งของอเีมล ์คลกิทีข่อ้ความ "Click here to access the service." 

ทีอ่ยูด่า้นลา่งของอเีมลฉ์บับน้ี 

3. ระบบจะเปิด link ขึน้มา ใหส้รา้ง Panda Account ดว้ยอเีมลท์ีท่า่นตอ้งการจะใชใ้นการ login (เพิม่ admin 

ทา่นอืน่ๆภายหลังได)้ 
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4. เมือ่สรา้ง Panda Account เสร็จ ให ้login เขา้หนา้ Web Console จากนัน้เขา้ไปดาวนโ์หลดตวัตดิตัง้ Panda 

โดยกดที ่tab “COMPUTERS” และกดที ่Add Computers (ด ูstep by step ทีห่นา้ 7) 

หมายเหต:ุ (ระบบจะถอน antivirus ตัวเดมิทีม่อียูใ่นเครือ่งไดโ้ดยอัตโินมตัหิากมอียูใ่นลสิตบ์นลิง้ก ์

https://goo.gl/M78HQA และตอ้งไมต่ดิ lock password) 

 

5. เลอืกวธิกีารตดิตัง้ทีท่า่นสะดวก เชน่ 

- save ไฟลต์ัวตดิตัง้ลง USB เพือ่น าไปตดิตัง้แตล่ะเครือ่ง 

- สง่เป็น link ทางอเีมลใ์หผู้ใ้ชง้านไปตดิตัง้เอง 

- deploy ผา่น Tool ของ Panda (Discovery and remote installation) ขอ้มลูเพิม่เตมิ

https://www.pandasecurity.com/usa/support/card?id=700026 

- น าตวัตดิตัง้ไปเชือ่มกับ Active Directory 

 

ลขิสทิธิจ์ะฝังมากบัไฟลต์ดิตัง้ ทา่นไมจ่ าเป็นตอ้ง activate หรอืกรอก code ใดๆทีห่นา้เครือ่ง 

 

ถา้ไมแ่น่ใจวา่เครือ่งตดิไวรัสอยูก่อ่นแลว้หรอืไม ่ใหท้ าการ clear ไวรัสในเครือ่งดว้ย Panda Cloud 

Cleaner https://goo.gl/wRCQdF 

 

ส าหรับการ login เพือ่เขา้ไปโหลดตวัตดิตัง้หรอื setting ตา่งๆภายหลัง สามารถเขา้ไดจ้าก 

www.pandacloudsecurity.com   

mailto:support@skysoft.co.th
https://goo.gl/M78HQA
https://www.pandasecurity.com/usa/support/card?id=700026
https://goo.gl/wRCQdF
http://www.pandacloudsecurity.com/
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เมือ่กรอก username  password เขา้สู ่console แลว้จะเขา้สูห่นา้เวบ็ดังภาพ ใหก้ด ปุ่ มเพือ่เขา้สู ่console รุ่น

ผลติภัณฑท์ีท่า่นใชง้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในหนา้น้ีจะแสดงเมนูหลกัคอื Status, Computers, Settings, Tasks 

ทา่นสามารถเขา้ดขูอ้มลูการใชง้านตา่งๆ ไดจ้ากหนา้แรกนี้โดยคลกิทีภ่าพหรอืไอคอนนัน้ๆ 
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วธิกีารตดิต ัง้ Panda (By Step) 

 

**กอ่นการตดิต ัง้ Panda ตอ้งถอน Antivirus ตวัอืน่ออกกอ่น แลว้ท าการ restart 

1. เขา้ไปที ่Console www.pandacloudsecurity.com login ดว้ย E-mail และ password ทีก่รอกไปกอ่นหนา้น้ี 

2. เลอืกแถบ COMPUTERS 

3. เลอืก Add computers 

 

4. เลอืก Windows (หรอื OS อืน่ทีท่า่นจะน าไปตดิตัง้ใชง้าน) 

 

5. เลอืก Group ทีจ่ะลง 

6. เลอืก Send URL by email สามารถ Copy link เพือ่ไปท าการ download ไดเ้ลยคะ่ 

7. หากเลอืก Download installer จะท าการ Download ลงมาทีเ่ครือ่งเลยคะ่ 
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วธิกีารสรา้ง profile 

1. เขา้ไปทีแ่ถบ SETTINGS 

2. เลอืก Per-computer setting 

3. เลอืก Add 

 

4. ตัง้ชือ่ profile 

5. กด Save 

 

6. และท าขัน้ตอนเดยีวกัน อกีทีแ่ถบ Network setting / Workstations and servers  

 

7. เมือ่ตัง้คา่ตรงแถบ setting เรยีบรอ้ยแลว้ ไปทีแ่ถบ COMPUTERS 

8. เลอืก My organization 

9. เลอืก ALL คลกิที ่จดุสามจุด 
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10. เลอืก Add group 

 

11. ตัง้ชือ่ Group [สามารถชือ่เดยีวกับชือ่ profile ทีต่ัง้ใน settings เพือ่ใหง้า่ยในการ manage] 

12. กด Add 

 

13. คลกิ จดุสามจดุ  

14. เลอืก Settings 
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15. คลกิเพือ่เขา้ไปตัง้คา่ 

 

16. เลอืก Group ทีต่อ้งการ 

17. กด Inherit from parent group 

 

 

18.ในกรณีที ่ตอ้งการยา้ยเครือ่งคอมพวิเตอรไ์ปอยู ่Group ใหมใ่หท้ าการ ติ๊กถกูทีห่นา้เครือ่ง และเลอืก Move 

to จากนัน้เลอืก Group และกด Move 
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วธิกีาร Exclude 

1. เลอืกแถบ SETTINGS  

2. เลอืก Workstations and servers 

3. เลอืก profile ที ่computer ทีอ่ยูใ่น group ใชง้านอยู ่(ตอ้งทราบกอ่นวา่ computer อยูใ่น group อะไร และ 

group น้ีใช ้profile อะไรอยู)่ 

 

4. เลอืก General 

 
 
5. Extensions: ใสเ่ป็น . ไดเ้ลย เชน่ .exe .dll [ยกเวน้ไมส่แกนไฟลท์ีม่นีามสกลุทีร่ะบุ] 
 
File: ใสเ่ป็น file ไดเ้ลย [ยกเวน้ไมส่แกนไฟลท์ีร่ะบไุว]้ 
 
Directories: ใส ่path Folder ทีต่อ้งการ exclude เมือ่ exclude folder ใหญแ่ลว้ folder ย่อยและไฟลท์ีอ่ยูใ่น
นัน้ทัง้หมดจะถกู exclude ดว้ย  
 
Exclude the following email attachment: ไมส่แกนไฟลท์ีแ่นบมากับอเีมลท์ีม่นีามสกลุทีร่ะบไุว ้
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วธิกีารใส ่folder ใน Exclude 

1. เลอืก Folder ดบัเบิล้คลกิเขา้ไป 

 

2. เลอืกตรง VDO Aether คลกิขวา เลอืก copy address as text และน าไปวางที ่exclude กด enter คะ่ 

 

 

 

วธิกีารใส ่file ใน Exclude 

1. เลอืก Folder ดบัเบิล้คลกิเขา้ไป 

 

2. เลอืก VDO Aether คลกิขวา เลอืก Copy address as text 
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3. น าไปวางไวท้ี ่Notepad และใสเ่ครือ่งหมาย \ 

 

4. Copy ชือ่ ไฟล ์น ามาวางไวใ้น note pad และน าไปใสใ่น exclude และ กด enter  
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ข ัน้ตอนแนะน าการใชง้านและเปลีย่นโหมด (เฉพาะรุน่ Adaptive Defense 360 และ Fusion 360) 

 
1. เขา้ไปทีแ่ถบ setting เลอืก Group ทีต่ัง้ไว ้ตัวอยา่งเชน่ เลอืก Technical 

 

 

2. คลกิเลอืก Advanced protection (Windows computer) 

 

 

3. หลังจากตดิตัง้เครือ่งเกอืบครบทกุเครือ่งในองคก์รแลว้ เลอืกเป็น Audit อยา่งนอ้ย 1 สปัดาหเ์พือ่ใหโ้ปรแกรม

ท าการเรยีนรู ้application ตา่งๆในเครือ่งกอ่น 

 

4. หลังจากพน้ 1 สัปดาห์แรก ควรเปลี่ยนการตัง้ค่าเป็น Hardening เพื่อเสรมิสรา้งความปลอดภัยของระบบ

เพิม่เตมิ โดย mode น้ีจะป้องกันภัยคกุคามไดด้กีวา่ Audit 

 

5. เมือ่รัน Hardening เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 2 สปัดาหแ์ลว้ หากตอ้งการ ปองกัน ransomware ใหม้ี

ประสทิธภิาพมากขึน้อกี แนะน าใหป้รับเป็น Lock 

mailto:support@skysoft.co.th
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*ในกรณีที่เปิด Lock Mode แลว้พบปัญหาว่า application ที่ใชง้านปกติถูก block ท่านสามารถ 

unblock ไดช้ัว่คราวระหวา่งรอ Panda Labs ท าการวเิคราะหไ์ฟลด์ังกลา่ว 

 

วธิกีารปลดบล็อค 

1. เขา้ไปที ่Blocked Programs 

 
 
 
2. จะแสดงรายการที่ Block ขึน้มา หากตอ้งการ Unblock อันไหน สามารถกดเขา้ไปไฟล์นั้นไดเ้ลย และกด 
Unblock ได ้
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วธิกีาร Block อปุกรณ์หนว่ยความจ าและต ัง้ White List 

1. เขา้ไปทีแ่ถบ SETTINGS เลอืก Group  

 

2. เลอืก Device Control (Windows computer)  

 

3. หากตอ้งการให ้แฟลชไดรฟ์ ของเราเป็น แฟลชไดรฟ์พเิศษ สามารถใชง้านไดเ้ฉพาะ group ทีใ่ช ้profile น้ี

อยู ่(White List) สามารถเลอืกใหเ้ป็น allowed devices ได ้คลกิที ่Add แลว้จะมหีนา้ตา่งแสดงรายชือ่ flash 

drive ทีเ่คยblock อยู ่กดเลอืก ก็จะมาอยูใ่น Allowed device 
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วธิกีาร Block Website 

1. เขา้ไปทีแ่ถบ SETTINGS เลอืก Group  

 

 

2. เลอืก Web access control: สามารถก าหนดเวลาไดต้ามตอ้งการ 
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วธิกีารดวูา่ Panda สามารถถอน Antivirus ตวัไหนโดยอตัโินมตัไิดบ้า้ง 

1. คลกิแถบ SETTING 

2. คลกิแถบ Workstations and servers 

3. เลอืก Group ทีต่อ้งการ 

 

4. เลอืก General 

 

5. เลอืก Uninstall other security products และกด which products will be automatically uninstalled 

 

6. จะ show รายการ Antivirus ขึน้มา 
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วธิกีาร Add user (admin) เพิม่ เพือ่สามารถใหเ้ขา้ login console  

1. เลอืก แถบ SETTING 

2. เลอืก Users 

3. เลอืก Add 

 

4. ใสข่อ้มลู 

4.1 Login email: E-mail ทีใ่ช ้login 

4.2 Role: ขอบเขตสทิธิใ์นการเขา้ถงึ 

  Full Control 

  Read-Only 

4.3 Description: ใสค่ าอธบิาย 

4.4 กด save  

4.5 ระบบจะสง่ email ไปใหท้ี ่inbox ใหท้ าการเชค็ แลว้ตัง้ password ครัง้ตอ่ไปก็ไปที ่

www.pandacloudsecurity.com แลว้ก็ใช ้email และ password เพือ่ log in ไดเ้ลย 
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วธิกีารสรา้ง Report 

1. เลอืกแถบ STATUS 

2. เลอืก Scheduled sends 

3. เลอืก Add Scheduled send 

 

 

4. จะแสดงหนา้ใหท้ าการ ใสข่อ้มลู และกด Add 
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วธิกีารต ัง้คา่การสแกนที ่Web Console แบบก าหนดเอง 

1. เลอืกแถบ TASKS 

2. เลอืก Add task 

3. เลอืก Scheclude scan 

 

4. ใส ่ขอ้มลู และกด Save  

 

Scan type 

1. The entire computer : สแกนคอมพวิเตอรท์ัง้หมด 

2. Critical creas (recommended) : สแกนแบบโดยเร็วทีส่ดุ สแกนเฉพาะไวรัสทีช่อบเขา้ไปอยู ่

3. Specific items : ระบไุดรฟ์ทีต่อ้งการใหแ้สดง 
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การ exclude ในสว่นของการ exclude ไมต่อ้งใสค่ะ่ 

 

5. เมือ่กด save แลว้ ใหท้ าการกด PUBLIC 

 

6. เมือ่ที ่console สัง่สแกนเรยีบรอ้ยแลว้ หากตรวจพบจะแสดงรายการทีแ่สดงคะ่ 

7. เลอืก View results 

 

8. เลอืก View detections 
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หรอื 

ถา้ตอ้งการ scan ทลีะเครือ่ง  

1. เลอืกแถบ Computer  

2. ดับเบิล้คลกิ เครือ่งทีต่อ้งการให ้scan 

3. เลอืกตรงนาฬกิา 

4. ใสข่อ้มลู 

5. กด Save 

6.กด Publish 

 

 

 

 

วธิกีารป้องกนัไมใ่ห ้Panda ถกูถอนหรอืปิดการท างานโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

1. เขา้ไปทีแ่ถบ SETTINGS 

2. เลอืก Per-computer settings 

3. เลอืก Group ทีต่อ้งการ 

 

4. เลอืก Security against unauthorized protection tampering ใหท้ าการ Enable Request password to 

uninstall the protection from computers และใส ่password (ควรใส ่password เพือ่ป้องกันการถกูถอน

โปรแกรมโดยผูท้ีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต) 
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5. บรรทัด Allow the protections to be….. คอืการอนุญาตให ้enable/disable การท างานของ Panda จาก

เครือ่งปลายทางได ้โดยทีห่นา้เครือ่งจะตอ้งกรอก password กอ่น (เปิดหรอืไมเ่ปิดก็ได)้ 

6. บรรทัด Enable Anti-Tamper…. คอืการเปิดฟังกช์ัน่การป้องกันไมใ่ห ้user หรอื malware บางประเภท

สามารถหยดุการท างานของ Panda ได ้(แนะน าใหเ้ปิด) 

 

วธิกีารเขา้หนา้การต ัง้คา่ Firewall 

1. เขา้ไปทีแ่ถบ SETTINGS 

2. เลอืก Workstation and service 

3. เลอืก Group และ Profile ทีต่อ้งการ  

4. เลอืก Firewall (Windows computers) 

5. เปิด-ปิด ฟังกช์ัน่การป้องกันตา่งๆ หรอืตัง้คา่อืน่ๆจากเมนูทีป่รากฎ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:support@skysoft.co.th


 

25 

โทร: 02 030 1990      email: support@skysoft.co.th      www.skysoft.co.th 

ขอ้มลูพืน้ฐานและการต ัง้คา่อืน่ๆจากหนา้ Web Console 

 

เมนูหลกั - Status  

Security  

  

จะประกอบไปดว้ย  

1. Protection status - สถานะของการป้องกันในปัจจุบัน วา่มเีครือ่งทีต่ดิตัง้อยา่งสมบรูณ์กีเ่ครือ่ง 

2. No license - จ านวนเครือ่งยังทีไ่มม่ ีlicense (Panda จะไมท่ างานส าหรับเครือ่งทีข่ ึน้เตอืน) 

3. Protection with error - จ านวนเครือ่งที ่protection error (Panda จะท างานไมเ่ต็มประสทิธภิาพส าหรับ

เครือ่งทีข่ ึน้เตอืน) 

4. Disabled protection - จ านวนเครือ่งที ่advance protection ถกูปิดการท างาน (Panda จะท างานไมเ่ตม็

ประสทิธภิาพส าหรับเครือ่งทีข่ ึน้เตอืน) 

5. Installing… - จ านวนเครือ่งทีก่ าลังตดิตัง้ panda หรอืตดิตัง้ยังไมเ่รยีบรอ้ยด ี

6. Install error - จ านวนเครือ่งทีต่ดิตัง้แลว้ม ีerror (เชน่ ยังม ีantivirus แบรนดอ์ืน่อยูใ่นเครือ่ง) 

ดา้นลา่งจะแสดงจ านวนเครือ่งทีค่น้พบใน network ทีย่งัไมไ่ดต้ดิตัง้ panda (ควรตดิตัง้ใหค้รบทกุเครือ่งทีเ่ขา้ถงึ

ไฟลแ์ชรก์ันได)้ 

7. OFFLINE COMPUTERS - จ านวนเครือ่งทีไ่มไดอ้อนไลน ์หรอืเปิดเครือ่งใชง้านตามระยะเวลา 

8. OUTDATED PROTECTION - จ านวนเครือ่งที ่protection ไมเ่ป็นเวอรช์ัน่รุ่นปัจจุบัน 

9. PROGRAMS ALLOWED BY THE ADMINISTRATOR - โปรแกรมทีอ่นุญาตใหรั้นโดยผูด้แูลในขณะที่

ก าลังวเิคราะหห์ารายละเอยีดในระบบ malware classification วา่เป็น goodware หรอื malware 
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10. CLASSIFICATION OF ALL PROGRAMS RUN AND SCANNED - จ านวนโปรแกรมทีรั่นและท า

การจ าแนกประเภทไปแลว้  

11. Trusted programs - จ านวนโปรแกรมทีรั่นในชว่งเวลานัน้ และจ าแนกประเภทวา่ trust ไปแลว้โดยระบบ 

EDR ของ Adaptive Defense 

12. Malware - โปรแกรมทีพ่ยายามจะรัน และผา่นการจ าแนกประเภทไปแลว้วา่เป็น malware, zero-day 

threats หรอื targeted attacks โดย Adaptive Defense 

13. Exploits - การโจมตแีบบหาประโยชนจ์ากโปรแกรมตา่งๆทีม่ชีอ่งโหวบ่นคอมพวิเตอร ์

14. PUPS - โปรแกรมทีพ่ยายามรัน หรอืผา่นการจ าแนกประเภทแลว้วา่เป็นโปรแกรมแอบแฝงประสงคร์า้ย 

(Grayware, potentially unwanted programs) โดยระบบ EDR ของ Adaptive Defense 

  

15. MALWARE ACTIVITY – จ านวน malware ทีพ่บโดย advance protection 

16. CURRENTLY BLOCKED PROGRAMS BEING CLASSIFIED - จ านวนโปรแกรมทีถ่กูบล็อกใน

สถานะ unknow ทีก่ าลังจ าแนกประเภทวา่เป็น goodware หรอื malware  

17. PUP ACTIVITY - จ านวนโปรแกรมpup ทีถ่กูบลอ็กทีอ่นุญาตใหรั้นโดย advance protection 
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18. EXPLOIT ACTIVITY - จ านวน EXPLOIT ทีบ่ลอ็ก 

 

19. THREATS DETECTED BY THE ANTIVIRUS – จ านวนภัยคกุคามทีต่รวจพบโดยระบบฐานขอ้มลูไวรัส 

(Signature) ของ traditional antivirus 

20. CONTENT FILTERING FOR EXCHANGE SERVERS - จ านวน content ทีต่รวจพบใน exchange 

server 

 

Web access and spam  

 

แสดงถงึจ านวนสถติขิองหมวดหมูเ่ว็บไชตต์า่งๆทีเ่ขา้ใชง้าน 
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1. Top 10 most accessed categories - 10 อันดบัหมวดหมูเ่ว็บไซตท์ีม่กีารเขา้ 

2. Top 10 most accessed categories by computer - 10 อันดบัหมวดหมูเ่ว็บไซตท์ีม่กีารเขา้โดย

คอมพวิเตอร ์

3. Top 10 most blocked categories - 10 อันดบัหมวดหมูเ่ว็บไซตท์ีม่กีารบลอ๊ค 

4. Top 10 most blocked categories by computer - 10 อันดับหมวดหมูเ่ว็บไซตท์ีม่กีารบลอ๊คโดย

คอมพวิเตอร ์

5. SPAM DETECTED ON EXCHANGE SERVERS – จ านวน spam ทีต่รวจพบใน exchange 

 

License 

 

 

แสดงถงึจ านวน license ที่มีอยู่ ตดิตัง้ไปแลว้กีเ่ครื่อง (assigned), เครื่องที่ไม่มี license (computers 

with no license), จ านวนเครือ่งทีต่อ้งการยกเวน้ไมต่อ้งตดิตัง้ panda (Excluded)   
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Executive report         

 

  

 

1. View tab  

Dates – จ านวนวันทีต่อ้งการเรยีกด ูreport ยอ้นหลังไดส้งูสดุ 1 เดอืน  

Computers - ก าหนดscopeของreport วา่จะดทูกุgroupหรอืบางgroup 

Content - เน้ือหาของreport  

• License status - สถานะจ านวนlicense 

• Protection status - สถานะของprotection 

• Detections - สถานการณ์ตรวจพบภัยคกุคามตา่งๆ(threat)  

• Web access and spam - แสดงสถติขิองการเขา้หมวดหมูเ่ว็บไซต ์ 

ปุ่ ม view กดเพือ่ด ูreport ผา่นหนา้เว็บไดแ้บบทันท ี

ปุ่ ม schedule report กดเพือ่ตัง้คา่ใหส้ง่ report ซ ้าเป็นเวลาทกุๆ วัน,สปัดาห,์เดอืน เป็นเมนูเดยีวกับ Schedule 

tab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:support@skysoft.co.th


 

30 

โทร: 02 030 1990      email: support@skysoft.co.th      www.skysoft.co.th 

2. Schedule tab กดปุ่ ม add เพือ่ตอ้งการตัง้คา่ใหร้ะบบสง่ report ซ ้าเป็นเวลาทกุๆ วัน, สปัดาห,์ เดอืน ทาง

email 

      

  

MY LISTS 

 

เครือ่งมอืทีส่ามารถใชเ้รยีกดแูละ filter ขอ้มลูตา่งๆ โดยม ีtemplate ทีใ่หเ้ลอืกเรยีกใชง้านและสามารถ

ตัง้คา่เองในเงือ่นไขของการเรยีกดขูอ้มลูเพิม่เตมิ และ save การตัง้คา่เรยีกดขูอ้มลูนัน้ไวใ้ชง้านในภายหลังได ้
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ทีเ่มนู กดปุ่ ม + Add จะปรากฏหนา้ตา่ง template ใหเ้ลอืกตามตอ้งการ 

     

ยกตัวอยา่ง กดเลอืก template Threats detected by the antivirus 

     

จะสามารถตัง้ชือ่ template ไดต้ามตอ้งการ  
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1. กดแตก filters ลงมา  

2. เลอืก scope ของขอ้มลูทีต่อ้งการ filter  

3. กดปุ่ ม filter  

ขอ้มลูทีต่อ้งการจะปรากฏ  

 

จากนัน้กด save เพือ่ save template ไวใ้ชง้านในภายหลังได ้
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เมนูหลกั - COMPUTERS 

 

ประกอบไปดว้ย filters และ my organization 

1. Filters tab (สญัลกัษณ์รปูกรวย) 

ประกอบไปดว้ย menu filter หลายแบบสามารถกดที ่filters นัน้เพือ่เรยีกดขูอ้มลูไดต้ามตอ้งการ ในทีน้ี่

ขอยกตวัอยา่งกดที ่filters Server OS  

 

  ก็จะปรากฎขอ้มลูทีแ่สดงรายชือ่เครือ่งทีเ่ป็น windows server ทัง้หมดทีต่ดิตัง้ panda เอาไวข้ึน้มา 
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โดยสามารถกด export ขอ้มลูออกมาเป็น .csv ได ้

 

 

หรอืสามารถ add filter ใหมไ่ดต้ามตอ้งการก็ได ้

 

 

mailto:support@skysoft.co.th


 

35 

โทร: 02 030 1990      email: support@skysoft.co.th      www.skysoft.co.th 

ก าหนดเงือ่นไขตามตอ้งการ 

 

จากนัน้กด Add  
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2. MY ORGANIZATION TAB (สญัลกัษณ์รปูแฟ้ม) 

 

เป็นการจัดแบง่ group ในการตดิตัง้ panda แตล่ะ group ม ีsubgroup และใชง้านคา่ setting ตา่งๆที่

เราไดต้ัง้คา่ใน tab settings ไวไ้ดต้ามตอ้งการ 

เมือ่กดทีเ่มนู  

 

จะปรากฎหนา้ตา่งดังน้ี 

 

1. Add group - เพิม่ group ใหม ่

2. Change name - เปลีย่นชือ่ group 

3. Move - ยา้ย group โดยเลอืกแลว้กด group ปลายทางทีต่อ้งการยา้ยไป แลว้กด Move 

4. Delete - ลบ group 

5. Scan now - กดเพือ่สัง่รัน scan เครือ่งทีอ่ยูใ่น group  
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6. Schedule scan - กดเพือ่ตัง้คา่การ scan ตามเวลาทีก่ าหนดไว ้เมือ่กดแลว้ไปที ่tab TASKS เพือ่ตัง้คา่ 

scan  

        

7. Isolate computers - สัง่ block connection ทัง้หมดของเครือ่งทีเ่ลอืก สามารถใชใ้นกรณีทีม่ไีวรัสระบาด

โดยจะสามารถ communicate ออกมาไดเ้ฉพาะ Panda เทา่นัน้ 

         

8. Stop isolating the computers - ยกเลกิการ isolate computers 

9. Settings… ก าหนดการใชง้านคา่ settings ของ antivirus ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้น tab Settings ดา้นบน 

     

 

 

 

mailto:support@skysoft.co.th


 

38 

โทร: 02 030 1990      email: support@skysoft.co.th      www.skysoft.co.th 

10. Group active directory - การตัง้คา่จะเหมอืนกบัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ 

     

เมือ่เราคลกิเขา้ไปใน ชือ่เครือ่งคอมพวิเตอรแ์ตล่ะเครือ่ง 

   

จะสามารถดรูายละเอยีดของเครือ่งนัน้ได ้เชน่ Hardware and Software Inventory และการ settings 
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mailto:support@skysoft.co.th


 

40 

โทร: 02 030 1990      email: support@skysoft.co.th      www.skysoft.co.th 

เมนูหลกั - SETTINGS 

จะเป็นเมนูตัง้คา่ในสว่นตา่งๆของ protection ทีแ่ตล่ะ group น าไปใช ้

 

 

GENERAL 

Users tab 

    1. Allow the Panda Security S.L. team to access my console – อนุญาตใหท้มี Panda จาก

ตา่งประเทศเขา้ด ูconsole ของทา่นได ้

 

2. Allow my reseller to access my console - อนุญาตให ้reseller ของท่านเขา้ด ูconsole ของท่านได ้
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ปุ่ ม Add เมือ่กดแลว้จะเป็นการเพิม่ user ทีจ่ะ log in เขา้ web management console 

 

1. Login email - email ทีใ่ช ้log in 

2. Role - ขอบเขตสทิธิใ์นการเขา้ถงึ 

3. Description - ใสค่ าอธบิาย 

   เมือ่กรอกครบแลว้ตรวจทาน 1ครัง้แลว้กดปุ่ ม Save  

 

Roles tab  

ก าหนดสทิธิใ์นการใชง้านของ user ที ่log in  
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กดปุ่ ม Add  ก็จะเป็นการเพิม่Role ไดแ้ละก าหนดสทิธิไ์ดต้ามตอ้งการ 

 

 

จากนัน้กด Save หรอืสามารถ copy หรอื delete role ไดต้ามตอ้งการ 
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Activity tab 

  Actions - จะบอกถงึประวตัขิองuser ทีม่กีาร log in เขา้ console และ actionทีไ่ดท้ าไป 

 

Session - จะบอกถงึประวตัขิอง session ทีม่กีาร log in เขา้ console 
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Per-computer settings 

 

เป็นเมนูการก าหนดคา่ในสว่นของการ upgrade protection และการตัง้คา่ป้องกันการถอนโปรแกรมและการปิด 

service โปรแกรม 
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ในกรณีทีต่อ้งการตัง้คา่จะตอ้งกดปุ่ ม Add หรอื copy default profile เพือ่เพิม่อันใหมแ่ลว้จงึตัง้คา่ จะไมส่ามารถ

เปลีย่นแปลงคา่ของอันทีเ่ป็น default ได ้

 

 

Network settings 

    

 

Proxy and language tab 

เป็นการตัง้คา่ในสว่นของ ภาษาในหนา้ตาของโปรแกรมและ proxy 
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ในกรณีทีต่อ้งการตัง้คา่จะตอ้งกดปุ่ ม Add เพือ่เพิม่อันใหมแ่ลว้จงึตัง้คา่ จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงคา่

ของอันทีเ่ป็นdefaultได ้

 
Cache tab (การต ัง้คา่เครือ่งศนูยก์ลางใหอ้พัเดทภายใน) 
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ในสว่นน้ีเป็นการตัง้ค่าของเครือ่งทีจ่ะก าหนดเป็น Cache สามารถเลอืกคอมพวิเตอรต์ัง้แตห่นึง่เครือ่งขึน้

ไปเพื่อท าหนา้ที่เป็น cache เพื่อเก็บขอ้มูลอัพเดตโปรแกรมติดตัง้และแพคเกจอื่น ๆ ที่ดาวน์โหลดมาจาก

อนิเทอรเ์น็ตคอมพวิเตอรจ์ะใช ้cache คอมพวิเตอรท์ี่พบในเครือข่ายโดยอัตโนมัติ (หากเกนิ 50 เครื่อง ควรม ี

cache หลายเครือ่ง) โดยเครือ่งทีจ่ะตัง้เป็น cache ควรจะเป็นเครือ่งทีเ่ปิดใชง้านเป็นประจ าหรอืถา้เป็นไปไดค้วร

มสีเปคทีส่งูกวา่เครือ่งอืน่ๆ  

ฟังกช์ั่นน้ีเหมาะส าหรับกรณีทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรไ์ม่สามารถออกอนิเตอรเ์น็ตไดทุ้กเครือ่ง ท่านสามารถ

ก าหนดใหเ้ครือ่งทีอ่อกอนิเตอรเ์น็ตไม่ได ้วิง่มาอัพเดทฐานขอ้มูลและเวอรช์ั่นต่างๆจากเครือ่งทีอ่อกอนิเตอรเ์น็ต

ไดท้ีอ่ยู่ในวง subnet เดยีวกัน ซึง่ฟังกช์ั่นน้ียังสามารถช่วยลด bandwidth การใชอ้นิเตอรเ์น็ตไดอ้กีดว้ย (หาก

เป็นรุ่น Adaptive Defense 360 ทกุเครือ่งควรจะออกอนิเตอรเ์น็ตไดจ้ะดกีวา่) 

1. กดปุ่ ม Add cache computer 

 

 

เลอืกเครือ่งทีต่ดิตัง้ panda ไปแลว้และ update ลา่สดุโดยเครือ่งทีจ่ะเป็น cache จะตอ้งออกอนิเตอรเ์น็ตตรง

และอยูใ่น subnet เดยีวกันกับเครือ่งอืน่ๆทีจ่ะวิง่มาอัพเดท 
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Network requirements 

For the push notifications to work correctly from the company’s network, it is necessary to open 

ports 

5228, 5229 and 5230 to the whole set of ASN 15169 IP addresses belonging to Google. 

Web console access 

The Panda Adaptive Defense 360 management console can be accessed with the latest version of 

the following compatible browsers. 

- Chrome 

- Internet Explorer 

- Microsoft Edge 

- Firefox 

- Opera 

Access to service URLs 

For Panda Adaptive Defense 360 to work correctly, the protected computers must be able to access 

the following URLs. 

- https://*.pandasecurity.com 

- http://*.pandasecurity.com 

- https://*.windows.net 

- https://pandasecurity.logtrust.com 

- http://*.pandasoftware.com 

Inbound and outbound traffic (anti-spam and URL filtering) 

- http://*.pand.ctmail.com 

- http://download.ctmail.com 

- http://dns.ctmail.com. 

Ports 

- Port 80 (HTTP, WebSocket) 

- Port 443 (HTTPS) 

  53 DNS 

For the correct functioning of the P2P technology and centralization of connections with the server 

through a computer, you must enable port TCP 18226 and UDP 21226 on the client's intranet. 

Additionally, it is necessary to have ports 443 and 80 open in the proxy. 
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Discovery tab 

ในสว่นน้ีจะเป็นการตัง้คา่เครือ่งทีเ่ลอืกใหเ้ป็นตวั scan ภายในnetwork เพือ่หาเครือ่งทีย่ังไมไ่ดต้ดิตัง้panda 

 

 

วธิเีพิม่ใหก้ดปุ่ ม Add discovery computer 

 

จะปรากฏหนา้ตา่งใหเ้ลอืกเครือ่งทีต่ดิตัง้pandaไปแลว้เป็นตัว scan หาภายในnetwork 
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การต ัง้คา่ My alerts  

ในสว่นน้ีเป็นการตัง้คา่เกีย่วกับการสง่ email แจง้เตอืนไปยัง admin ในกรณีตา่งๆ หากไมต่อ้งการใหร้ะบบแจง้

เตอืนใดๆไปยังอเีมล ์ใหท้ าการปิดเป็นสเีทา 
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SECURITY  

Workstations and servers (เมนูต ัง้คา่เกีย่วกบัความปลอดภยั) 

เป็นการตัง้คา่ในสว่นของ protection  

 

เมือ่กดเขา้ที ่Default settings  

จะมใีนสว่นของการตัง้คา่ดังน้ี 

 

1. Name - ชือ่ของ settings 

2. Description - ใสค่ าอธบิายได ้

3. Recipients – group หรอื computer ทีใ่ชง้าน settings อันน้ีอยู ่
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General tab 

 

1. Local alerts - แจง้เตอืนทีเ่ครือ่งเกีย่วกับ malware, firewall, device control 

2. Updates - ท าการ update knowledge (signatures) อัตโินมัต,ิ การ scan แบบเบือ้งหลังทุกครัง้

เมือ่มกีาร update knowledge (signatures) 

3. Uninstall other security products - ท าการถอนโปรแกรม antivirus อืน่อัตโนมัตกิ่อนตดิตัง้ 

panda 

List product ที ่panda สามารถถอนไดอ้ัตโินมัต ิ

https://www.pandasecurity.com/uk/support/card?id=50021   

4. Exclusions - ตัง้คา่ยกเวน้ไมใ่ห ้scan นามสกลุหรอืโฟลเดอรห์รอืไฟลท์ีร่ะบ ุ

• Extensions - ยกเวน้ไมส่แกนไฟลท์ีม่นีามสกลุทีร่ะบ ุ

• Files - ยกเวน้ไมส่แกนไฟลท์ีร่ะบไุว ้ 

• Directories - ยกเวน้ไมส่แกนโฟลเดอรห์รอืไดรฟ์ทีร่ะบไุว ้

• Exclude the following email attachments - ไม่สแกนไฟล์ที่แนบมากับ email ที่มี

นามสกลุทีร่ะบไุว ้
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เมือ่ใสน่ามสกลุหรอื path ของ folder แลว้ใหก้ด enter 1 ครัง้ จงึใสอ่ันตอ่ๆไป เมือ่ครบแลว้จงึกดปุ่ ม save  

 

 

Advanced protection (Windows computers) tab 

Advanced protection จะวเิคราะห์ทุก process (Attestation Service) ทีรั่นในเครื่องคอมพวิเตอร์และ

จะท าการ block เมือ่พบวา่เป็นไฟลห์รอื process ที ่Panda ยังไมรู่จ้ักมากอ่นวา่เป็น known, unknown หรอืเป็น 

malware (เฉพาะใน hardening หรอื lock) 

*ในกรณีทีเ่ปิดใชง้านเป็น audit จะท าการวเิคราะห์ process และรายงานผลแต่ไม่ไดท้ าการ block เมือ่พบว่า

เป็น unknown process, unknown file หรอื malware 
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Anti-exploit - anti-exploit protection จะป้องกันการโจมตแีบบหาประโยชนจ์ากโปรแกรมตา่ง ๆ ทีม่ี

ชอ่งโหวท่ีม่กีารคน้พบแลว้และชอ่งโหวท่ียั่งไมม่กีารคน้พบ(zero-day) บนคอมพวิเตอร ์

 

 

 

ม ี2 mode คอื  

1. Audit – จะ monitor แตไ่มไ่ด ้block application ทีม่ชีอ่งโหว ่

2. Block – จะ monitor และ block application ทีม่ชีอ่งโหว ่

Privacy 

Collect and show in the console the name and full path of the data files 

accessed by malicious programs - อนุญาตใหร้วบรวมขอ้มูลและแสดงเกี่ยวกับชื่อและ path 

ของ file ทีโ่ปรแกรมอันตรายเขา้ถงึ 

    Collect and show in the console the user that is logged in at the time 

threats are detected on computers - อนุญาตใหร้วบรวมขอ้มูลและแสดงเกีย่วกับ user ทีก่ าลังใชง้าน

เมือ่เวลาทีต่รวจพบภัยคกุคามบนคอมพวิเตอร ์

Network usage 

         Maximum number of MBs that can be transferred in an hour (0 unlimited) - 

ระบจุ านวน เมกา้ไบท ์สงูสดุทีส่ามารถโอนถา่ยขอ้มลูได ้1 ชัว่โมง 
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Antivirus tab 

 

 

1. File antivirus - เปิด/ปิด real time protection ทีค่อย scan virus (on access scan)  

2. Email antivirus - เปิด/ปิด การ scan virus ไฟลแ์นบทีม่ากบั email (บน Outlook หรอื 

Thunderbird) 

3. Web browsing antivirus - เปิด/ปิด การ scan URL virus ตอนทีใ่ชง้าน web browser 

4. Threats to detect 

• Detect viruses – ตรวจหาไวรัส (ไมส่ามารถปิดการท างานได)้ 

• Detect hacking tools and PUPs - เปิด/ปิด ตรวจหาโปรแกรมแฮคและโปรแกรมแอบแฝง

ประสงคร์า้ย (โปรแกรมจ าพวก crack, loader, keygen มักถกูจัดอยูใ่นหมวดหมูน้ี่) 

• Block malicious actions – เปิด/ปิด การบล๊อคพฤตกิรรมทีเ่ป็นอันตราย 

• Detect Phishing – เปิด/ปิด การบล็อกฟิชชิง่ 

5. File types 

• Scan compressed files in emails - เปิด/ปิด การสแกนไฟลบ์บีอัดทีแ่นบมากับ email 

• Scan compressed files on disk (Not recommended) – เปิด/ปิด การสแกนไฟลบ์ีบ

อัดบนดสิก ์(ไมค่วรเปิดการท างานในสภาวะปกต)ิ 

• Scan all files regardless of their extension when they are created or 

modified (Not recommended) - เปิด/ปิด การสแกนทุกไฟล์โดยไม่ค านึงถงึ นามสกุล

ของไฟล ์เมือ่มกีารสรา้งหรอื เปลีย่นแปลงแกไ้ข (ไมแ่นะน า เพราะอาจท าใหเ้ครือ่งคา้งและดสิก์

ท างานตลอด จนถงึกนิทรัพยากรเครือ่งมากกวา่ปกต ิควรใชอ้ยา่งระมัดระวัง) 
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Firewall tab (รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบั Firewall) 

เป็นการตัง้คา่เกีย่วกับ firewall จะม ี2 mode คอื user สามารถปรับแตง่คา่ไดเ้อง หรอื admin ผูด้แูลระบบเป็น

คนปรับตัง้คา่จากศนูยก์ลางเทา่นัน้ 

Let computer users configure the firewall - อนุญาตให ้user ท าการปรับตัง้คา่firewall ที่

เครือ่งคอมพวิเตอรไ์ดเ้อง 

Enable the firewall - เปิด/ปิด การท างานของ firewall (ควบคมุโดย admin)

 

Program rules - ปรับตัง้คา่ Program rules 

 

 สามารถ ระบโุปรแกรมทีต่อ้งการ block connection ได ้

 

Connection rules - ปรับตัง้คา่ Connection rules 
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Block intrusions - ปรับตัง้คา่ intrusion detection/prevention system (allows administrators 

to detect and reject malformed traffic specially crafted to impact the security and performance of 

the computers to protect.)          

 

Device Control tab 

ปรับตัง้คา่การ block flash drive และอปุกรณ์อืน่ๆ โดยก าหนด permission ไดว้า่จะ block เลยหรอื allow read 

access(read only) หรอื Allow read & write access 
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สามารถก าหนดให ้allow เฉพาะอปุกรณ์พเิศษทีก่ าหนดใหส้ามารถใชง้านไดแ้มจ้ะตัง้เป็น block กต็าม 

 

Web access control tab 

ปรับตัง้คา่ในสว่นของการ block website สามรถก าหนดเป็นเวลาไดต้ามตอ้งการ 

 

1. Deny access to pages belonging to the following categories – Block การเขา้ถงึ

เว็บไซตใ์นหมวดหมูต่อ่ไปน้ี 

 

 2. Deny access to pages categorized as unknown – Block การเขา้ถงึเว็บไซต์ที่ไม่ทราบ

หมวดหมู่ (ในกรณีที่มกีารใชง้าน extranet ในองคก์รไม่ควรเปิดใชฟั้งกช์ั่นน้ีเพราะอาจท าใหโ้ดน block page 

ของ extranet ได)้ 

3. Deny access to the following addresses and domains - Blockก ารเข ้า ถึง เว็ บ ไซ ต์

ตอ่ไปน้ี สามารถระบไุดต้ามตอ้งการแบบ manual 
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Antivirus for Exchange servers tab 

เป็นการตัง้คา่ในการ scan virus ที ่mailbox และ transport ในตวัของ exchange 

 

Anti-spam for Exchange servers tab   

เป็นการตัง้คา่ในสว่นของ anti spam ใน exchange  
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Content Filtering for Exchange servers tab 

เป็นการตัง้คา่ในสว่นของ scan ไฟล ์email ที ่exchange 

 

Android devices 

 

Default settings จะไมส่ามารถปรับคา่ได ้ใหท้ าการ add setting ใหมแ่ละจงึท าการปรับคา่ 
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Updates tab 

เป็นการก าหนดคา่การ update วา่จะใหท้ าการupdate knowledge (signaute) ผา่น wifi เทา่นัน้หรอืไม ่

 

 

Antivirus tab 

Permanent antivirus protection - เปิด/ปิดการท างาน ของ real time antivirus 

Scan apps from unknown sources before installing them - ท าการสแกน แอพพลเิคชัน่ทีไ่มท่ราบ

แหลง่ทีม่ากอ่นท าการตดิตัง้ 

 

Exclusions 

Android protection อนุญาตใหส้ามารถท าการยกเวน้การแอพพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้ไปแลว้จากการสแกน 

โดยท าการระบ ุชือ่ของแพคเกจเพือ่ยกเวน้ไมใ่หส้แกน แยกแตล่ะชือ่ดว้ยเครือ่งหมายcommas "," 

โดยการดวูา่แพคเกจชือ่อะไร ใหท้ าการหาแอพพลเิคชัน่นัน้จาก Google Play app store โดยใช ้web browser 

ชือ่ของแพคแกจ จะแสดงตรงทา้ยสดุของ url ตามหลัง  '?id=' 
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เมนูหลกั - Tasks  

 

Admin สามารถ delete, copy, cancel หรอื view tasks โดยคลกิทีไ่อคอน ท าการแกไ้ขเปลีย่นแปลง 

task ทีส่รา้งไปแลว้  

ใหค้ลกิทีช่ ือ่ task  จะแสดงหนา้ตา่งทีส่ามารถตัง้คา่ได ้ 

 

 

สามารถท าการไดแ้ค่เปลี่ยนชื่อ task และ ค าอธบิาย ส าหรับ task ที่สรา้งไปแลว้ ถา้ตอ้งการแกไ้ข

เปลีย่นแปลง task ทีส่รา้งไปแลว้ตอ้งท าการก็อปป้ี task กอ่น 

ในกรณีตอ้งการการยกเลกิ task ทีส่รา้งไปแลว้ใหค้ลกิทีล่งิค ์Cancel task จะถกูยกเลกิแตไ่มไ่ดล้บออก

จาก task windows ดังนัน้จงึสามารถดผูลการัน task ได ้ 

task ทีส่รา้งไปแลว้จะไมล่บไปโดยอัตโนมัต ิถา้ตอ้งการลบ task ใหค้ลกิทีอ่   ไอคอน 

การ copy task ใหค้ลกิที่  เพื่อท าการ copy และ task ใหม่ที่ไดจ้ะมีค่า config เหมือนตน้ฉบับที ่

copy มา 

การดูผลของการรัน task ที่สรา้งไปแลว้ท าไดโ้ดยคลกิที่ลงิค ์View results หนา้ต่างใหม่จะปรากฏ

และแสดงผลของการันtask พรอ้มกับ filter ทีใ่ชค้น้หาขอ้มลูทีต่อ้งการได ้
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กอ่นท าการ publish task ใดๆจะตอ้งท าการ add และตัง้คา่ใหเ้รยีบรอ้ยและกด save กอ่น จากนัน้จงึกด 

publish now 

 

วธิกีารส ัง่รนั task scan 

ใหท้ าการกด Add  

 

เลอืก Scheduled scan… 

 

ท าการตัง้ชือ่ของ task ในทีน้ี่คอื test scan      
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จากนัน้เลอืก group ทีต่อ้งการ assign 

 

  จะขึน้หนา้ตา่งใหท้ าการ save task กอ่น ใหก้ดok  

 

   ใหค้ลกิทีเ่ครือ่งหมาย + เพือ่เลอืก group ทีต่อ้งการ 
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สามารถเลอืกแตล่ะ group ไดห้ลาย group ตามตอ้งการ แตถ่า้เลอืก group ใหญแ่ลว้ sub group ก็จะถกูเลอืก

โดยอัตโนมตั ิ

 

หรอืในกรณีทีต่อ้งการ run task scan เฉพาะเครือ่งสามารถก าหนดไดเ้ชน่กัน  

ใหค้ลกิเครือ่ง +
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เลอืกชือ่เครือ่งไดห้ลายเครือ่งตามตอ้งการ และกดปุ่ ม Add 

 

 

เมือ่ เลอืกครบแลว้ใหก้ดที ่Back 
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ตรง Recipients: จะบอกวา่ task assign ให ้group, คอมพวิเตอรใ์ดบา้ง 

 

 

สามารถก าหนดคา่ไดเ้พิม่เตมิวา่จะใหเ้ริม่ task ทันทหีรอืไม ่หรอืก าหนด วัน เวลาทีต่อ้งการ 

1. Maximum run time: ก าหนดเวลาสงูสดุส าหรับ task ทีจ่ะด าเนนิการใหเ้สร็จสมบรูณ์ได ้หลังจากนัน้ task 

จะยกเลกิถา้ยังรันไมเ่สร็จ 

2. Repeat: ระบคุวามถีใ่นการท าซ ้าของtask   

3. Scan option เลอืกชนดิของการscan 

4. The entire computer: ท าการแสกนอยา่งละเอยีดรวมทัง้ อปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่อยูท่กุอัน 

5. Critical areas: จะท าการ quick scan ในพืน้ทีต่อ่ไปน้ี 

• %WinDir%\system32 

• %WinDir%\SysWow64 

• Memory 

• Boot system 

• Cookies 

6. Specific items: ท าการสแกนเฉพาะ folderที ่ระบ ุโดยจะสแกนpathทีร่ะบรุวมถงึทกุ folder และไฟลท์ีอ่ยู่

ภายใน 
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-     Detect viruses: ตรวจจับโปรแกรมทีเ่ขา้มาในเครือ่งทีเ่ป็นภัยคกุคาม option น้ีจะเปิดตลอดเสมอ 

-     Detect hacking tools and PUPs: ตรวจจับโปรแกรมแฮคตา่งๆและโปรแกรมแอบแฝงประสงคร์า้ย 

-     Detect suspicious files: ตรวจจับไฟลท์ีต่อ้งสงสยัวา่เป็นmalware 

-     Scan compressed files สแกนไฟลบ์บีอัดดว้ย 

-     Exclude the following files from scans ไม่สแกนpathตามที่ยกเวน้การสแกนไวแ้ลว้ใน  file 

protection 

 

จากนัน้กด save  
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และกด Publish เพือ่พับลชิ task ใหรั้น 

 

กด ok 
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เมือ่กดตรงรูป   จะเป็นในสว่นของ online help และ link ส าหรับ download คูม่อืและชอ่งทางการตดิตอ่ 

panda ของตา่งประเทศ และถา้กดทีช่ือ่ของ user จะเป็นในสว่นของขอ้มลู user ปัจจุบันทีใ่ช ้log in 
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ทางทมีงานขออนุญาตแนะน าวา่ ถา้จะใหร้ะบบปลอดภยัสงูสดุ ควรจะตอ้งท าดงันี ้

 

1. antivirus จะมีหลายรุ่น หลายเกรด หลายราคา รุ่นตัวเริม่ตน้ราคาไม่สูงของทุกยี่หอ้ จะป้องกัน malware 

เฉพาะตัวที่มีในฐานขอ้มูลและระบบ Real Time Protection รับมือไหวเท่านั้น ถา้เป็น malware ตัวที่ไม่มีใน

ฐานขอ้มูล (zero-day) หรอืประเภทขัน้สงู (Advanced Threat) รวมถงึ ransomware ตัวใหม่ๆ ตอ้งใชเ้ป็นรุ่นที่

สงูขึน้ ซึง่มรีะบบป้องกันหลายชัน้จงึมคีวาม secure ทีว่างใจไดม้ากกวา่ (Panda Adaptive Defense 360) 

2. ตดิตัง้ antivirus ลงบนทุกเครื่องที่เขา้ถงึไฟล์แชรก์ันได ้(ไม่ว่าจะ read only หรือ read & write) ไม่ควร

ตดิตัง้เฉพาะบนเครือ่ง server ซึง่อาจมไีฟลแ์ชรถ์งึกันบนเครือ่ง client แต่เครือ่ง client ไมไ่ดใ้ช ้antivirus หรอื 

antivirus ไมอ่ัพเดท หรอืใชค้นละแบรนดก์ัน จะน ามาซึง่ชอ่งโหวข่องระบบ 

3. ตัง้คา่ใหโ้ปรแกรม antivirus ไมส่ามารถถกูปิดการท างานโดย malware หรอื user ทั่วไปได ้(คา่ Default นัน้

จะไม่ไดเ้ปิดการท างานไว)้ โดยไปที ่Settings > Per-Computer Settings > Security Against Unauthorized 

> Enable Anti-Tamper Protection 

4. ตัง้ค่าใหโ้ปรแกรม antivirus ตอ้งใช ้password ในการถอนโปรแกรม โดยไปที ่Settings > Per-Computer 

Settings > Security Against Unauthorized > Request password to uninstall the protection from 

computers และกรอก password 

5. (เฉพาะ Panda Adaptive Defense 360) ปรับโหมดการท างานของ Advanced Protection ใหเ้หมาะสมกับ

ชว่งเวลาทีใ่ชง้าน โดย 2 สปัดาหแ์รกของการตดิตัง้ใหป้รับเป็น audit หลังจากนัน้ปรับเป็น hardening และใชใ้ห ้

ครบทุกเครื่องในองคก์รอย่างนอ้ย 2 สัปดาห ์และสุดทา้ยหากตอ้งการความปลอดภัยสูงสุด แนะน าใหป้รับเป็น 

lock โด ย ป รับ ได ้ที่  Settings > Workstations and Servers > เลื อ ก  profile > Advanced Protection 

(Windows Computer) 

6. (เฉพาะ Panda Adaptive Defense 360) ตัง้ค่าอุดช่องโหว่ของระบบ เพื่อไม่ให ้hacker สามารถอาศัยช่อง

โหว่ของระบบ software ในการโจมตไีด ้โดยไปที ่Settings > Workstations and Servers > เลอืก profile > 

Advanced Protection (Windows Computer) > สไลดเ์ปิดแถบ Anti-exploit และปรับเป็น block 

7. เปิดใชง้าน Panda Firewall โดยไปที ่Settings > Workstations and Servers > เลอืก profile > Firewall 

(Window Computers) > Enable the firewall และปรับการตัง้คา่ใหเ้หมาะสมกับองคก์ร 

8. ตรวจสอบว่า antivirus ที่ลงทุกเครื่องมีสถานะท างานเป็นปกตแิละอัพเดทเป็นปัจจุบัน ดูไดจ้ากบน web 

console ทกุเครือ่งควรจะเป็นรูป" โลห่ต์ ิก้ถกูสเีขยีว" ทุกอัน ถา้พบวา่เครือ่งใดเป็นสแีดง ควรจะท าการตรวจสอบ

แกไ้ข ซึง่วธิทีีก่ารแกไ้ขทีง่่ายทีสุ่ดคือถอนแลว้ดาวน์โหลดตัวตดิตัง้ล่าสุดจากบน web console มาตดิตัง้ใหม ่

(แนบไฟลแ์นะน าวธิกีารถอนมาดว้ย) 

9. ควรอัพเดท security patch ของ OS (เช่น ช่องโหว่ Eternal Blue) และ major application ที่ติดตั ้งใน

เครือ่งใหเ้ป็นลา่สดุอยูเ่สมอ (สามารถใชโ้ปรแกรมประเภท Patch Management ชว่ยบรหิารจัดการได)้ 

10. ปิด RDP หากไมม่คีวามจ าเป็นตอ้งใช ้หรอืเปลีย่นไปใช ้port อืน่ทีไ่มใ่ชค่า่ default 

11. หม่ันท าการส ารองขอ้มูล backup ไวเ้สมอ โดยเก็บไวใ้นอปุกรณ์แยกหรอืใชบ้รกิารบน cloud ไมเ่สยีบคาไว ้

ทีเ่ครือ่ง 

12. เลี่ยงการใชโ้ปรแกรมที่ไม่มีลขิสทิธิ ์ไฟล์จ าพวก crack, keygen, loader อาจน ามาซึง่ช่องโหว่หรือภัย

คกุคามอืน่ๆได ้

 

โดยผลติภัณฑข์อง Panda ม ีsolution รองรับองคก์รทกุรูปแบบ (ยกเวน้ on-premise) ตามงบประมาณ ไมว่่าจะ

เรือ่ง malware, patch หรอื tools  
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Appendix 

แจง้เตอืน: ในกรณีทีเ่ครือ่ง server มกีารแชรไ์ฟล ์แลว้เครือ่งลกูขา่ยสามารถเขา้มาแกไ้ขขอ้มลูไฟล ์

แชรนั์น้ได ้หากเครือ่งลกูขา่ยทีไ่มไ่ดต้ดิตัง้ Adaptive Defense360 แลว้ไปเจอ ransomware โจมต ีมันจะ

สามารถ เขา้รหัสไฟลแ์ชรท์ีอ่ยูบ่น server ไดด้ว้ย ถงึแมท้ีเ่ครือ่ง server นัน้จะลง Adaptive Defense 360 ไวก้็

ตาม เพราะ process การท างานของ ransomware นัน้ท างานบนเครือ่งลกูขา่ย ไมไ่ดท้ างานบน เครือ่ง server 

ดังนัน้การป้องกันทีด่ทีีส่ดุคอืลง Adaptive Defense 360 ใหม้ากทีส่ดุ หรอืลงกับเครือ่งลกูขา่ยทกุเครือ่งทีม่กีาร

เชือ่มตอ่ กบั server ทีแ่ชรไ์ฟลด์ว้ย 

หมายเหต:ุ เมือ่ตดิตัง้โปรแกรมแลว้ แนะน าใหท้ าการตัง้คา่ exclude โปรแกรมเฉพาะทางหรอืโปรแกรม

ทีท่างหน่วยงานการพัฒนาขึน้มาเองเสยีกอ่น 

 

CLIP VDO เพิม่เตมิ 

link download รวมคลปิ video แนะน าการใชง้านและฟีเจอรเ์บือ้งตน้  

https://www.dropbox.com/s/m39dj6szzu5kb0j/Aether%20Video.rar?dl=0  

แนะน าหลกัการท างานของ Panda Adaptive Defense 360 

https://www.youtube.com/watch?v=eflcc5vBMhE  

introduction to Panda Web Console 

https://www.youtube.com/watch?v=CepfUG9MV8I&t=78s 

Installation by using "automatic discovery of unprotected computers" or other method  

https://www.youtube.com/watch?v=kjWX5SX8iGg 

วธิกีารตดิตัง้ไปยังเครือ่งทียั่งไมล่งแพนดา้ ตดิตัง้ผา่นหนา้เว็บไดเ้ลย ไมต่อ้งใช ้เครือ่งมอืเหมอืนรุ่นเกา่  

https://www.youtube.com/watch?v=igGLBcDgE-s 

feature: computer isolation   

https://www.youtube.com/watch?v=iOysVn5UGq4  

feature: software or hardware filter  

https://www.youtube.com/watch?v=hNr2te3eg9k 

feature: patch management (add on)  

https://www.youtube.com/watch?v=u8EnIkMXL84 

how to: use two-factor authentication  

https://www.youtube.com/watch?v=DXBeewJDImo 

feature: Threat Hunting in AD360  

https://www.youtube.com/watch?v=gj-NtYBfIf0 

tip: what is ransomware?  

https://www.youtube.com/watch?v=gBb7mdEt7UM 
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 วธิสีงัเกตและจบัผดิ ransomware    

 

 

ภาพน้ีเป็นตัวอย่าง email phishing ที่เป็น spam email นัน้ถูกส่งเขา้ email ของผูใ้ชง้าน โดยมากจะ

เป็นภาษาอังกฤษ(ถา้เป็น email ภาษาอังกฤษและพยามยามใหรั้นไฟลแ์นบใหร้ะวังไวก้อ่นเลย)จะแนบไฟลบ์บี

อัด .zip .rar .cab .ace .7z 

ซึง่ขา้งในไฟลบ์บีอัดจะเป็นไวรัสแน่นอน ชือ่ไฟลจ์ะตัง้อย่างไรก็ได ้แต่นามสกลุไฟลจ์ะเป็นชนดิ excute 

ableไฟลท์ีรั่นไดเ้ลย .exe .scr .com .bat และจะท าiconของไฟลใ์หเ้หมอืนโปรแกรมปกตทิั่วไป  
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เชค็ใหแ้น่นอนกอ่น runไฟล ์! 

 

ภาพนี้คอืตวัอยา่งไฟล ์Trojan ransom ทีท่มีงานไดรั้บมา ใหส้งัเกตที ่icon และ extension  จะพบวา่

เป็นไฟลท์ีส่ามารถรันไดด้ว้ยตัวเอง .exe .scr และใช ้icon ใหด้เูหมอืนไฟลป์กต ิหลอกคนคลกิทีไ่มรู่ว้า่เป็นไฟล์

อันตราย เมือ่รันแลว้จะท าใหต้ดิ ransomware ได ้

 

ภาพนี้เปรยีบเทยีบไฟล ์word ปกต ิกับ ไฟลไ์วรัสทีท่ าใหเ้หมอืน ไฟล ์word วธิสีงัเกตใหด้จูากชนดิของ

ไฟลน่ั์นเอง บางครัง้ จะเป็น .doc.scr ใชน้ามสกลุซอ้นเป็นตน้ 
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กอ่นรันไฟลแ์นบจาก email ใหค้ลกิขวาแลว้สงัเกต ดังภาพถา้เป็นไฟลช์นดิ application แต ่icon 

เหมอืน word, excel. PowerPoint อยา่รันเด็ดขาด ลบทิง้ทันท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:support@skysoft.co.th


 

76 

โทร: 02 030 1990      email: support@skysoft.co.th      www.skysoft.co.th 

วธิเีปิดให ้windows แสดง extension ของไฟล ์

ไปที ่my com > tools > folder options. 

  

View > show hidden file ติ๊กถกู hide extensionsออก กด ok 
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อันน้ีเป็นอกี1เทคนคิทีน่ าคุณสมบัต ิvba macro ของ office มาใชเ้ป็นตัวรัน เพื่อ download ไฟลไ์วรัส

จาก internet มาทีเ่ครือ่งเหยือ่และรันเพือ่ใหต้ดิ ransomware อกีทนีงึ 

 

 

***ถา้พบไฟล ์word, excel, powperpoint ทีต่อ้งการใหe้nable macro, enable content ใหร้ะวังทันท!ี 
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และ spammer อาจส่ง spammail ที่มไีฟลแ์นบเป็น .pdf แต่ฝัง java script หรือ link ใน keyword ที่ชวนให ้

คลกิทีล่งิคก์็จะเป็นการ download Trojan ransom มาทีเ่ครือ่งได ้เพราะฉะนัน้อยา่เปิดลงิคจ์ากไฟล ์pdf แปลก

หนา้โดยเด็ดขาด! 

spammail attach ไฟล ์.js javascript .wsf .jse .hta แลว้หลอก user ดว้ยวธิกีารต่างๆ ผลสดุทา้ยคอื

เพื่ อ รัน ไฟล์  java script ที่ แนบมาจาก นั้นไฟล์  java script ก็ จะไป  download ไฟล์  .exe,.dll ที่ เ ป็ น 

ransomeware ตัวจรงิมาแลว้ท าการรันเพือ่ เขา้รหัสไฟลเ์ครือ่งเหยือ่ตอ่ไป  
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