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PostgreSQL for Administration 

PostgreSQL เรยีกไดว้า่เป็นระบบการจดัการฐานขอ้มูลเชงิวตัถุ-สมัพนัธ ์(object-
relational) แบบ ORDBMS โดยสามารถใชรู้ปแบบค าสัง่ของภาษา SQL ได้
เกอืบทัง้หมด นอกจากนี้ยงัเป็นระบบฐานขอ้มลูทีท่นัสมยัทีสุ่ดของ OpenSource 
ทีส่ามารถน าไปใชง้านไดโ้ดยไม่มคี่าใชจ้่ายใด ไดม้กีารพฒันามาจาก 

POSTGRES 4.2 โดยมหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นยี (Berkeley Computer Science department, University of 
California.) 

PostgreSQL สามารถท างานบนระบบปฏบิตักิารไดท้ัง้ Linux, UNIX (AIX, BSD, HP-UX, SGI Irix, Mac OS X, 
Solaris, Tru64) และ Windows ซึ่งในหลกัสูตรนี้จะอบรมใหผู้ใ้ช ้และผูบ้รหิารระบบมคีวามเขา้ใจ สามารถ
บรหิารงาน เฝ้าดู เรพพลเิคต และดูแลฐานขอ้มลู PostgreSQL ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

วัตถุประสงค์: 

o เรยีนรูเ้กีย่วกบัฐานขอ้มูล และการตรวจสอบฐานขอ้มูล 
o เรยีนรูว้ธิกีารตรวจสอบปญัหาคอขวด และท าใหร้ะบบฐานขอ้มูลมปีระสทิธภิาพทีด่เียีย่มเพือ่บรกิารผูใ้ช ้
o เรยีนรูว้ธิกีารสรา้งระบบฐานขอ้มูลไหวห้ลายแหล่ง และส ารองระบบไดง้่ายและรวดเรว็ 
o เพื่อใหก้ าหนดคา่ PostgreSQL อย่างเหมาะสมเพื่อใหร้ะบบมปีระสทิธภิาพสูง 

กลุ่มเปา้หมาย: 

o นกัเรยีนนกัศกึษา 
o ครู อาจารย ์วทิยากรทีส่นใจ 
o นกัวชิาการ นกัไอท ีหรอืผูดู้และระบบ 
o ตลอดจนผูส้นใจทัว่ไป 

ความรู้พืน้ฐาน: 

o สามารถใชง้านระบบคอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ตได ้
o ความเขา้ใจเกีย่วกบัฐานขอ้มูล 
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ระยะเวลาในการอบรม: 

o 18 ชัว่โมง (3 วนั) 

ราคาคอร์สอบรม: 

o ราคา 8,900 บาท / คน (ราคานี้ยงัไมไ่ดร้วมภาษมีูลค่าเพิม่) 

วิทยากรผูส้อน: 

o อาจารยส์ามติร โกยม และทมีงาน 

เนื้อหาการอบรม: 

Module 1 ภาพรวมเก่ียวกบั PostgreSQL     

Module 2 การติดตัง้ PostgreSQL 

o การตดิตัง้ PostgreSQL บนระบบปฏบิตักิาร Linux     
o ปฏบิตักิารตดิตัง้ PostgreSQL 9.4     
o การตดิตัง้ PostgreSQL บน Windows     
o ความเขา้ใจเกีย่วกบัผูใ้ชง้านกบัฐานขอ้มูล     
o ความเขา้ใจเกีย่วกบัคา่ไฟลก์ าหนดของ PostgreSQL     
o Install pgAdmin GUI Application 

Module 3 การบริหารงาน PostgreSQL ด้วย pgadminIII    

o การตดิต่อเขา้ใชง้าน pgAdminIII     
o การควบคมุเครื่องแม่ขา่ย     
o การสรา้งฐานขอ้มูล และ TableSpace     
o รูจ้กั และการสรา้งออปเจคในฐานขอ้มูล     
o การระบุบทบาทโดยใช ้pgsql และการมอบหมายสทิธิ ์    
o การบรหิารงานค่าก าหนดต่างๆภายในตารางขอ้มูล     
o การใชง้าน Query Tools 
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Module 4 การใช้งาน PostgreSQL พืน้ฐานด้วย psql กบั SQL    

o PostgreSQL-Client Application (psql)     
o การจดัการ Database พืน้ฐาน         
o การจดัการ Table และ View     
o การจดัการ Roles     
o Data type     
o การ Import / Export data     
o เรยีนรูก้ารใชง้าน T-SQL 

Module 5 การใช้งาน Postgresql ขัน้สงู       

o PostgreSQL function     
o Partitioning table     
o Materialized view    

Module 6 การบ ารงุรกัษาระบบ PostgreSQL  

o การส ารองขอ้มูล (Backup / Restore)     
o Database Maintenance     
o การตดิตัง้ PgAgent     
o การรเีซตรหสัผา่น ROOT/POSTGRES ส าหรบั POSTGRESQL 

 


