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หลักสูตร Crystal Report 

หลกัสูตรการใชง้าน Crystal Report เป็นหลกัสตูรในการออกแบบรายงาน เป็น
เครื่องมอืพฒันาตวัหนึ่งทีไ่ดร้บัยอมรบัในการใชง้านอยา่งมากในปจัจุบนั สามารถ
ใชง้านตดิต่อกบัฐานขอ้มูลโดยตรงหรอืเป็นตวัโปรแกรมพฒันาร่วมกบั โปรแกรม
พฒันาตวัอื่น ๆ เชน่ VB.NET , C#.NET และ Database  Crystal 11 โดยเรยีนรู้

ตัง้แต่ข ัน้ตน้จนถงึข ัน้สงู การใช ้Formulas และ Parameter Fields แบบต่าง ๆ ใน Crystal Reports การเรยีก 
Crystal Reports จาก VB.NET การส่ง DataTables เขา้ไปใน Reports การสรา้งกราฟ และจดัการกบั 
SubReports การสรา้งและการจดัการ CrossTab Reports การสรา้ง User-Defined Functions ใน ActiveX เพื่อใช้
ใน Reports 
 

วัตถุประสงค:์ 

o มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการท า Report  ดว้ย Crystal Report ในลกัษณะต่าง ๆ 
o สามารถสรา้ง Crystal Report ไปงานร่วมกบัระบบงานต่าง ๆ ทีม่อียู่ 
o สามารถพฒันาระบบงานในลกัษณะ Report ต่าง ๆ ได ้
o สามารถน าไปใชร้่วมกบัระบบฐานขอ้มูลต่าง ๆ อย่างเขา้ใจ 

กลุ่มเปา้หมาย: 

o โปรแกรมเมอร ์
o นกัวเิคราะหร์ะบบ หรอืผูท้ีดู่แลระบบงาน ทีม่คีวามรู ้Java Programming และ RDBMS มาแลว้ 
o นกับรหิาร  นกัธุรกจิ  นกับญัช ี เลขานุการ  นกัการเงนิ  นกัการตลาด  นกัวเิคราะหต์วัเลข  วศิวกร  
o ผูส้นใจทีต่อ้งการใช ้Crystal Reports ในการสรา้งรายงานสารสนเทศจากฐานขอ้มูล  

ความรู้พืน้ฐาน: 

o มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการใชง้านโปรแกรม Windows 95/98/ME/XP/2000 
o มคีวามเขา้ใจในการเขยีนโปรแกรม 
o มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัภาษา Visual Basic 
o มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบฐานขอ้มูล 
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ระยะเวลาในการอบรม: 

o 20 ชัว่โมง (3 วนั) 

ราคาคอร์สอบรม: 

o 6,900 บาท / คน (ราคานี้ยงัไม่ไดร้วมภาษมีูลคา่เพิม่) 

วิทยากรผูส้อน: 

o อาจารยส์นิทวงศ ์กมลภากรณ์ 

คอรส์ทีค่วรอบรมก่อนหน้า: 

o Basic Visual Studio 2010 Professional 

เนื้อหาการอบรม: 

o ความเขา้ใจเกีย่วกบัการสรา้ง Report ดว้ย Crystal Report 
o ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Program Crystal Report 
o การก าหนดรูปแบบต่าง ๆ ใหก้บัรายงาน 
o ความเขา้ใจเกีย่วกบั Section ต่าง ๆ, การสรา้งและการก าหนด Section 
o การสรา้งและการใชง้าน Object 
o การท างานดว้ย Field Object, Text Object 
o การท างานดว้ย Special Fields, Database Fields 
o การ Sort Record ต่าง ๆ 
o การสรา้งและการควบคุม Sub Total ท่ีตอ้งการ 
o การสรา้ง Grand Totals ของ Record 
o การใชง้าน Grand Totals Grouping Options 
o การใชง้าน Parameters 
o ความเขา้ใจเกีย่วกบัการสรา้งสูตรต่าง ๆ 
o การ Grouping Record / Modify Record ในลกัษณะต่าง ๆ 
o การสรา้ง Nested or Multiple Groups 
o การ Applying Specified Order Grouping 
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o การใชง้าน Top N/Sort Group Expert 
o การใชง้าน Function ต่าง ๆ ของโปรแกรม 
o การสรา้งกราฟในการท ารายงาน 
o การควบคมุกราฟในลกัษณะต่าง ๆ 
o ความเขา้ใจเกีย่วกบัการสรา้งงานบน Web 
o การน า Crystal Report ไปท างานในลกัษณะของ Web 
o การ Export ในลกัษณะต่าง ๆ 
o การก าหนดวธิกีารน าฐานขอ้มูลเขา้มาใชร้ายงาน 
o ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั Query ของ Crystal Report 
o วธิกีารสรา้ง การใชง้าน และการประยุกต ์Query กบั  Crystal Report 
o การใชง้าน Crystal Report กบั Visual Basic 
o ความรูแ้ละความเขา้ใจในการใชง้าน Crystal Report กบั ภาษาอืน่ ๆ 

 


