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CTR002 : Report and Query with Crystal Report Programming: การสร้างรายงานแบบต่างๆ จาก
ฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมเพือ
่ ควบคุมรายงานสาหร ับ Application โปรแกรมเมอร์
หล ักการและเหตุผล :
การเขียนโปรแกรมนัน
้ ส่วนสาคัญอีกส่วนหนึง่ คือ Report และการทางาน Report นัน
้ สามารถทาได ้ง่ายโดยการใช ้งาน
โปรแกรมทางด ้าน Report มาช่วยในการทางานในส่วนนี้ เพือ
่ ลดเวลาและการเขียนโปรแกรมในส่วน Report ทีต
่ ้องทา
ได ้มาก โดย Crystal Report เป็ นโปรแกรมทีส
่ ามารถทางานกับระบบฐานข ้อมูลได ้หลายชนิด และยังสามารถนาไปใช ้งาน
รวมกับ ภาษาต่าง ๆ ได ้ เช่น VB, C++ เป็ นต ้น รวมไปถึงการนาไปใช ้ส่วนทีเ่ ป็ น Web ด ้วย จึงเป็ นส่วนประกอบหนึง่ ทีน
่ ย
ิ ม
นามาใช ้ในการช่วยสร ้าง Report ในงานปั จจุบน
ั
ว ัตถุประสงค์ :
 มีความรู ้ความเข ้าใจในการทา Report ด ้วย Crystal Report ในลักษณะต่าง ๆ
 สามารถสร ้าง Crystal Report ไปงานร่วมกับระบบงานต่าง ๆ ทีม
่ อ
ี ยู่
 สามารถพัฒนาระบบงานในลักษณะ Report ต่าง ๆ ได ้
 สามารถนาไปใช ้ร่วมกับระบบฐานข ้อมูลต่าง ๆ อย่างเข ้าใจ
หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ :
 โปรแกรมเมอร์, นักวิเคราะห์ระบบ หรือผู ้ทีด
่ แ
ู ลระบบงาน ทีม
่ ค
ี วามรู ้ Java Programming และ RDBMS มาแล ้ว
ความรูพ
้ น
ื้ ฐาน :
 มีความรู ้ความเข ้าใจในการใช ้งานโปรแกรม Windows 95/98/ME/XP/2000
 มีความเข ้าใจในการเขียนโปรแกรม
 มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับภาษา Visual Basic
 มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับระบบฐานข ้อมูล
หล ักสูตรต่อเนือ
่ ง/เกีย
่ วเนือ
่ ง:
 Advanced Crystal Report Using ASP for Web Application: การสร ้างรายงานแบบต่างๆ เพือ
่ แสดงผลบน
เว็บ โดยใช ้ภาษา ASP เพือ
่ ควบคุมรายงานสาหรับ Webโปรแกรมเมอร์
 Advanced Crystal Report Using ASP.NET (VB.NET) for Web Application: การสร ้างรายงานแบบต่างๆ
เพือ
่ แสดงผลบน Web โดยใช ้ภาษา ASP.NET(VB.NET) เพือ
่ ควบคุมรายงานสาหรับ Web โปรแกรมเมอร์
้ หาหล ักสูตร :
เนือ
 ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการสร ้าง Report ด ้วย Crystal Report
 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Program Crystal Report
 การกาหนดรูปแบบต่าง ๆ ให ้กับรายงาน
 ความเข ้าใจเกีย
่ วกับ Section ต่าง ๆ, การสร ้างและการกาหนด Section
 การสร ้างและการใช ้งาน Object
 การทางานด ้วย Field Object, Text Object
 การทางานด ้วย Special Fields, Database Fields
 การ Sort Record ต่าง ๆ
 การสร ้างและการควบคุม Sub Total ทีต
่ ้องการ
 การสร ้าง Grand Totals ของ Record
 การใช ้งาน Grand Totals Grouping Options
 การใช ้งาน Parameters
 ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการสร ้างสูตรต่าง ๆ
 การ Grouping Record / Modify Record ในลักษณะต่าง ๆ
 การสร ้าง Nested or Multiple Groups
 การ Applying Specified Order Grouping
 การใช ้งาน Top N/Sort Group Expert
 การใช ้งาน Function ต่าง ๆ ของโปรแกรม
 การสร ้างกราฟในการทารายงาน
 การควบคุมกราฟในลักษณะต่าง ๆ
 ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการสร ้างงานบน Web
 การนา Crystal Report ไปทางานในลักษณะของ Web
 การ Export ในลักษณะต่าง ๆ
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การกาหนดวิธก
ี ารนาฐานข ้อมูลเข ้ามาใช ้รายงาน
ความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับ Query ของ Crystal Report
วิธก
ี ารสร ้าง การใช ้งาน และการประยุกต์ Query กับ Crystal Report
การใช ้งาน Crystal Report กับ Visual Basic
ความรู ้และความเข ้าใจในการใช ้งาน Crystal Report กับ ภาษาอืน
่ ๆ
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ี ารการสารองทีน
่ ง่ ั :
ติดต่อสารองทีน
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