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TrendMicro Apex One 

 มหาวิทยาลัยพะเยามีการใหบริการซอฟทแวรปองกันไวรัสคอมพิวเตอร สําหรับบุคคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ TrendMicro 

Apex One เพ่ือใชในการปองกันและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร ท่ีจะสรางความเสียหายใหกับไฟลและขอมูลสําคัญ ของผูใชบริการระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีการจัดการและดูแลโดยผูดูแลระบบของมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนประสานงานกับผูใหบริการใน

กรณีฉุกเฉินหรือมีการอัปเดทแพตชเรงดวน (Critical patch Update) 

การติดต้ัง (Installation Guide) 

1. เขาเว็บไซต http://noc.citcoms.up.ac.th/ เพ่ือไปดาวนโหลดตัวติดตั้ง 

2. เลือกเมนู Download ตามภาพ 

 
3. เลื่อนลงมาดานลาง แลวกดดาวนโหลดดานหลังหัวขอ Antivirus TrendMicro Apex One  ตามภาพ 

 
* URL https://antivirus.up.ac.th:4343/Apex One/console/html/cgi/cgiWebUpdate.exe 

4. เว็บเพจจะนําเขาสูการเลือกเพ่ือดาวนโหลด โดยท่ีทานจะตองเลือกโหลดแพ็กเกจท่ีเหมาะสมกับระบบปฏิบัติการของทาน โดยมีเพ็กเกจ

ใหเลือกดาวนโหลด 2 แบบ 

http://noc.citcoms.up.ac.th/
https://antivirus.up.ac.th:4343/officescan/console/html/cgi/cgiWebUpdate.exe
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ตามภาพ 

 

โดยในตัวอยางคูมือระบบปฏิบัติการเปนแบบ 64bits  

 

ดังน้ัน จะทําการดาวนโหลดโดยเลอืกปุมขวา  

 

5. หลังจากน้ัน Browser จะเริ่มทําสอบถามการ download ตัวติดตั้งเลือก Run จากน้ันรอจนดาวนโหลดตัวติดตั้งเสรจ็ ตามภาพ 

 

* อางอิง รูปภาพประกอบจาก Microsoft Edge  

บางครั้ง Windows 10 อาจแจงเตือน(สาเหตุจากตัวติดตั้งไมมี Cert.) ใหเราเลือก More Info แลวเลอืกRun anyway ตามภาพ 
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จากน้ัน ตัวซอฟทแวรจะเริ่มทําการติดตั้งตัวเอง ตามภาพ 

 

หรือ ถาใช Browser Chrome ใหรอจนดาวนโหลดเสร็จจากน้ัน กดปุม ^ แลวเลือก Open ตามภาพ 

 

จากน้ัน ตัวซอฟทแวรจะเริ่มทําการติดตั้งตัวเอง ตามภาพ 

 

* อางอิง รูปภาพประกอบจาก Google Chrome  
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6. เลือก Next แลวรอ 

 
7. จะมี Pop-up ข้ึนมาถาม เก่ียวกับ User Account Control ใหเลือก Yes จากน้ันตัวตดิตั้งจะเริ่มทําการติดตั้ง 

 
8. รอจนข้ึนหนาตาง เลือก Finish เปนอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง 

 
9. เมื่อติดตั้งสําเร็จ แนะนําให Restart เครื่องคอมพิวเตอร 1 ครั้ง เพ่ือเปดการทํางานของ TrendMicro Apex One 
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10. เช็คท่ีมุมขวาลางบรเิวณ system tray จะเห็นสัญลักษณของ trend micro Apex ทํางานอยูเปนสัญลกัษณกลมๆสีนํ้าเงิน เมื่อคลิ้ก 1 

ครั้งจะบอกสถานะ Real-time Scan (Enabled) ตามภาพ 

 
เมื่อดับเบิลคลิ้กจะมหีนาตางเดงข้ึน ตามภาพตัวอยาง 

 
ซึ่งแสดงวาคอมพิวเตอรไดรับการปกปองจาก Trend Micro Apex One เรียบรอยแลว 
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วิธีการใชงาน 

โดยปกติ Trend Micro จะมีการทํางานอยูเบ้ืองหลังตลอดเวลาอยูแลว และจะมีการแจงเตือนปอปอัพข้ึนมาแจงผูใชงานเมื่อมีการตรวจ

พบไวรัสคอมพิวเตอร หรือเมื่อมีการเสยีบหรือตออุปกรณตอพวงตางๆ จําพวก FlashDrive หรือ External Harddisk เปนตน จะมีการ

แจงเตือนใหทําการ Scan กอนเปดอุปกรณเหลาน้ี หรือเมื่อมีการเปดเขาใชงานอุปกรณตอพวงท่ีมีไวรสัคอมพิวเตอรทํางานอยู Apex 

One จะทําการแจงเตือนพรอมท้ังบอกสถานะการดําเนินการ ดังตัวอยาง 

 

อยางไรก็ตามเราสามารถสั่งให Trend Micro ใหทํางานตามท่ีเราตองการได (Force Scan)  

โดยการดับเบิลคลิ้กท่ีสัญลักษณของ Trend Micro ท่ีมุมขวาลาง  

1. เรียกหนาตาง Force Scan ข้ึนมาตามภาพ  

 
 

2. กดท่ีปุม Scan  
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3. เลือก Folder หรือ Drive ท่ีตองการสแกนไวรสัคอมพิวเตอร จากน้ันกดปุม Scan เพ่ือเริ่มการสแกนไวรัส 

 
4. Trend Micro จะทําการสแกนไวรัสไปเรื่อยๆ พรอมท้ังรายงานสถานะการทํางาน รวมถึงปรมิาณท่ีตรวจพบโดยสรุป 

 
5. จนกระท่ังเสร็จสิ้นกระบวนการ (ครบ100%) สามารถกดปด (Close) เพ่ือเสร็จสิ้นกระบวนการ 

 
 


