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DBM037: PostgreSQL Administration  
 

หลกัการและเหตผุล: 
          ปัจจุบันระบบฐานขอ้มูลทีใ่ชอ้ยูใ่นทอ้งตลาดมหีลากหลายผูพ้ัฒนา PostgreSQL ถอืวา่เป็นหนึง่ในผลติภัณฑท์ีม่ี

ผูน้ยิมใชกั้นจ านวนมาก ซึง่ในหลักสตูรนี้จะอบรมใหผู้ใ้ช ้และผูบ้รหิารระบบมคีวามเขา้ใจ สามารถบรหิารงาน เฝ้าด ูเรพ

พลเิคต และดแูลฐานขอ้มลู PostgreSQL ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

วตัถปุระสงค:์ 

• เรยีนรูเ้กีย่วกับฐานขอ้มลู และการตรวจสอบฐานขอ้มลู 

• เรยีนรูว้ธิกีารตรวจสอบปัญหาคอขวด และท าใหร้ะบบฐานขอ้มูลมปีระสทิธภิาพทีด่เียีย่มเพือ่บรกิารผูใ้ช ้

• เรยีนรูว้ธิกีารสรา้งระบบฐานขอ้มลูไหวห้ลายแหล่ง และส ารองระบบไดง้่ายและรวดเร็ว 

• เพือ่ใหก้ าหนดค่า PostgreSQL อยา่งเหมาะสมเพือ่ใหร้ะบบมปีระสทิธภิาพสงู 
 

ความรูพ้ ืน้ฐาน: 

• ความเขา้ใจเกีย่วกับฐานขอ้มลู 

 
หลกัสูตรตอ่เนือ่ง/เกีย่วเนือ่ง: 

• การบรหิารงานฐานขอ้มลู MySQL 

 

เนือ้หาการอบรม: 

บทที ่1 ภาพรวมเกีย่วกับ PostgreSQL     
บทที ่2 การตดิตัง้ PostgreSQL 

• การตดิตัง้ PostgreSQL บนระบบปฏบัิตกิาร Linux     

• ปฏบัิตกิารตดิตัง้ PostgreSQL 9.4     

• การตดิตัง้ PostgreSQL บน Windows     

• ความเขา้ใจเกีย่วกับผูใ้ชง้านกับฐานขอ้มลู     

• ความเขา้ใจเกีย่วกับคา่ไฟลก์ าหนดของ PostgreSQL     

• Install pgAdmin GUI Application 

บทที ่3 การบรหิารงาน PostgreSQL ดว้ย pgadminIII    

• การตดิตอ่เขา้ใชง้าน pgAdminIII     

• การควบคมุเครือ่งแมข่า่ย     

• การสรา้งฐานขอ้มลู และ TableSpace     

• รูจ้ัก และการสรา้งออปเจคในฐานขอ้มลู     

• การระบุบทบาทโดยใช ้pgsql และการมอบหมายสทิธิ ์    

• การบรหิารงานคา่ก าหนดตา่งๆภายในตารางขอ้มลู     

• การใชง้าน Query Tools 

บทที ่4 การใชง้าน PostgreSQL พืน้ฐานดว้ย psql กับ SQL    

• PostgreSQL-Client Application (psql)     

• การจัดการ Database พืน้ฐาน         

• การจัดการ Table และ View     

• การจัดการ Roles     

• Data type     

• การ Import / Export data     
• เรยีนรูก้ารใชง้าน T-SQL 

บทที ่5 การใชง้าน Postgresql ขัน้สงู       

• PostgreSQL function     

• Partitioning table     

• Materialized view    

บทที ่6 การบ ารุงรักษาระบบ PostgreSQL  

• การส ารองขอ้มลู (  ฺBackup / Restore)     

• Database Maintenance     

• การตดิตัง้ PgAgent     

• การรเีซตรหัสผา่น ROOT/POSTGRES ส าหรับ POSTGRESQL  
 



Career for the Future Academy: CFA   
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต (Career for the Future Academy: CFA) 
73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400   

 

ภาคผนวก ก การใชเ้ครือ่งมอื phpPgAdmin     
ภาคผนวก ข การเชือ่มโยง Excel เขา้สู ่Postgresql     

วทิยากร: 

 

อาจารยข์จร  สนิอภริมยส์ราญ 

• วทิยากรประจ าสถาบันพัฒนาบุคลากรแหง่อนาคต 

• Microsoft Certified Technology Specialist 

• Microsoft Certified System Engineer: Security 

• Microsoft Certified System Administration: Messaging 

• Microsoft Certified Professional 

• Microsoft Certified Trainer 

• Microsoft Certified IT Professional 

• Microsoft Certified Database Administration 

• ITIL Foundation V2 & V3, Comtia Security+ 

 
จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม : 4 วัน (24 ชัว่โมง) 

 
ก าหนดการอบรม : ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram  

 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 
 

คา่ลงทะเบยีนอบรม : ทา่นละ 12,000 บาท (ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) 
** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย  

 

สถานทีฝึ่กอบรม: 
          สถาบันพัฒนาบุคลากรแหง่อนาคต 

          เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 
          ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

 
วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 

          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.career4future.com 

          E-mail:  

 

 

 

mailto:training@nstda.or.th

