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ITM122: การปรบัแตง่ประสทิธภิาพ และการบรหิารงานความปลอดภยั PostgreSQL 
 

หลกัการและเหตผุล: 
          ฐานขอ้มลู PostgreSQL ถอืว่าเป็นผลติภัณฑห์นึง่ทีไ่ดร้ับการยอมรับอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึง่อุปกรณ์ หรอื

ซอฟตแ์วรห์ลากหลายค่ายนยิมน ามาใชเ้ป็นฐานขอ้มูลทีจั่ดเก็บขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการด าเนนิการ นอกจากนี้ยังมี

ความสามารถของ NoSQL และประเภทขอ้มลูและสว่นขยายทีห่ลากหลาย  

ซึง่หลักสตูรนี้ไดอ้อกแบบหลักสตูรเพือ่รองรับความเขา้ใจเกีย่วกับทฤษฎแีละวธิกีารปฏบัิตใินการน า 

PostgreSQL ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูไปใช ้ท าใหเ้ราสามารถสรา้งฐานขอ้มูลทีม่คีวามเป็นไดนามกิส าหรับแอพพลเิคชนัทีใ่ช ้

ในองคก์ร ความสามารถขัน้สงูทัง้หมดของ PostgreSQL รวมถงึการจ าลองแบบเชงิตรรกะคลัสเตอรฐ์านขอ้มลู การ

ปรับแตง่ประสทิธภิาพ และการตรวจสอบ  

เราหวังวา่หลักสตูรนี้จะมปีระโยชนม์ากส าหรับผูเ้รยีนทีไ่มเ่คยไดใ้ช ้PostgreSQL หรอืใชบ้า้งเล็กนอ้ย และหาก
ผูเ้รยีนเคยใชง้านกับ PostgreSQL มาสองสามปีแลว้ผูเ้รยีนจะพบค าสัง่ทีม่ปีระโยชนบ์างอย่างทีผู่เ้รยีนไมเ่คยรูม้ากอ่น

หรอืวธิกีารเพิม่ประสทิธภิาพสองสามวธิทีีผู่เ้รยีนยังไม่ไดล้อง นอกจากนี้ผูเ้รยีนยังจะไดร้ับขอ้มลูเชงิลกึเพิม่เตมิเกีย่วกับ

การท างานของฐานขอ้มูล 

วตัถปุระสงค:์ 

• เพือ่ใหเ้ขา้ใจเกีย่วกับโครงสรา้งสถาปัตยกรรมของ PostgreSQL และทราบถงึวธิกีารท างาน 

• เขา้ใจ และบรหิารงานพืน้ทีก่ารจัดเก็บฐานขอ้มลูไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• การออกแบบ และการปรับตา่งดัชนีเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการท างาน 

• เขา้ใจ และปรับแตง่การคน้หา (Query) ขอ้มูลใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

• การก าหนดค่าของ PostgreSQL เพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ 
 

ความรูก้อ่นเขา้เรยีน: 

• ความเขา้ใจเกีย่วกับฐานขอ้มลู  

 

หลกัสูตรตอ่เนือ่ง  

• หลักสตูรอบรม Microsoft SQL Server, MySQL, MangoDB, Oracle เป็นตน้ 

 

เนือ้หาหลกัสูตร: 

ภาคที ่1 ความเขา้ใจในการรปรบัแตง่เกีย่วกบัประสทิธภิาพ 

1. เขา้ใจเกีย่วกับสถาปัตยกรรมของ PostgreSQL Server 

2. การก าหนดคา่ของ Vacuum เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของฐานขอ้มลู 
3. การเรยีนรูเ้กีย่วกับดัชนี และการใชดั้ชนีใหไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4. เทคนคิการปรับแตง่คา่ดัชนี 
5. การใช ้Statistics เพือ่ดปูระสทิธภิาพการใชง้าน 

6. เขา้ใจเกีย่วกับการคน้หา และประสทิธภิาพในการคน้หาผ่าน Execution Plan, EXPLAIN รวมถงึการค านวน 
COST 

7. เทคนคิของการคน้หา (Query) ขอ้มลู และสิง่ทีค่วรหลกีเลีย่ง 

8. การก าหนดคา่ตดิตัง้ของระบบเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน 
9. เทคนคิ และวธิกีารเพิม่ประสทิธภิาพโดย Scalability 

10. เทคนคิ และวธิกีารเพิม่ประสทิธภิาพโดย Replication 
 

ภาคที ่2 ความม ัน่คงปลอดภยับน Postgresql 

1. การอดุชอ่งโหว ่และความปลอดภัยบนระบบปฏบัิตกิาร CentOS 
2. คา่ก าหนดของเครือ่งแมข่า่ยทีม่ผีลตอ่ตอ่ประสทิธภิาพของระบบ  

3. การเขา้ดูสถติดิว้ย pg_stat_statements 
4.ความปลอดภัยดว้ย BenchMarking จากมาตรฐาน CI Security อยูใ่นคลาส PostgreSQL Security 

5. วธิกีารตดิตัง้ และการปรับปรุงใหร้ะบบมคีวามปลอดภัย 
6. การใหส้ทิธิใ์นไดเรคทรอรี ่และไฟล ์

7. การเฝ้าด ูและการตรวจสอบ 

8. การเขา้ใช ้และการมอบหมาย 
9. การตดิต่อ และการล็อกอนิเขา้ใชร้ะบบ 
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10. คา่ก าหนด PostgreSQL เพือ่ความปลอดภัย 
11. การเรพพลเิคต 

12. คา่ก าหนดพเิศษทีค่วรทราบ 
 

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 ชั่วโมง) 

 

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

 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 
คา่ลงทะเบยีนอบรม: ท่านละ 10,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลคา่เพิม่แลว้) 

** 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:  
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