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CTR004 : Advanced Crystal Report Using ASP.NET (VB.NET) for Web Application: การสรา้ง

รายงานแบบตา่งๆ เพือ่แสดงผลบน Web โดยใชภ้าษา ASP.NET(VB.NET) เพือ่ควบคมุรายงานส าหรบั  
Web โปรแกรมเมอร ์

 
หลกัการและเหตผุล : 

การเขยีนโปรแกรมนัน้สว่นส าคัญอกีสว่นหนึง่คอื Report และการท างาน Report นัน้สามารถท าไดง้า่ยโดยการใชง้าน

โปรแกรมทางดา้น Report มาชว่ยในการท างานในสว่นนี ้ เพือ่ลดเวลาและการเขยีนโปรแกรมในสว่น Report ทีต่อ้งท า
ไดม้าก โดย Crystal Report เป็นโปรแกรมทีส่ามารถท างานกบัระบบฐานขอ้มลูไดห้ลายชนดิ และยังสามารถน าไปใชง้าน

รวมกบั ภาษาตา่ง ๆ ได ้เชน่ VB, VB.NET C++ เป็นตน้ รวมไปถงึการน าไปใชส้ว่นทีเ่ป็น Web ดว้ย จงึเป็นสว่นประกอบ
หนึง่ทีน่ยิมน ามาใชใ้นการชว่ยสรา้ง Report ในงานปัจจุบนั 

 

วตัถปุระสงค ์: 
 มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการท า Report  ดว้ย Crystal Report ในลกัษณะตา่ง ๆ 

 สามารถสรา้ง Crystal Report ไปงานร่วมกับระบบงานตา่ง ๆ ทีม่อียู่ 

 สามารถพัฒนาระบบงานในลกัษณะ Report ตา่ง ๆ ได ้

 สามารถน าไปใชร้่วมกับระบบฐานขอ้มลูตา่ง ๆ อยา่งเขา้ใจ 

 

หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั : 
 โปรแกรมเมอร,์ นักวเิคราะหร์ะบบ หรอืผูท้ีด่แูลระบบงาน ทีม่คีวามรู ้ASP.NET Programming และ RDBMS 

มาแลว้ 

 
ความรูพ้ ืน้ฐาน : 

 มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการใชง้านโปรแกรม Crystal Report เบือ้งตน้มาแลว้ หรอืผา่น 

การอบรมหลกัสตูร  41-203 Report and Query with Crystal Report Programming 

 มคีวามเขา้ใจในการเขยีนโปรแกรม 

 มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัภาษา Visual Basic 

 มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบฐานขอ้มูล 

 
หลกัสตูรตอ่เนือ่ง/เกีย่วเนือ่ง : 

 Advanced Crystal Report Using JAVA for Web Application :   

การสรา้งรายงานแบบตา่งๆ เพือ่แสดงผลบน Web โดยใชภ้าษา JAVA เพือ่ควบคมุรายงานส าหรับ Web
โปรแกรมเมอร ์

 

เนือ้หาหลกัสูตร : 
 ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั Web Development 

 Crystal Report กบั Web Applications 

 การใชง้าน Crystal Report กบั Web Applications 

 Crystal Report Web Alternatives Compared 

 การท างานในลักษณะ Exporting to Static HTML 

 เรยีนรูก้ารท างานบน Web ดว้ย ASP.NET 

 ASP.NET and VBScript 

 ASP.NET supplied with Crystal Reports 

 Crystal Report Viewer Compared 

 Choosing and Customizing Report Viewer 

 การใชง้าน Crystal Report Design-Time Controls 

 การท างานกบั Report Source and Viewer Properties 

 Crystal Enterprise 

 RDC Object Model 

 Setting selection criteria 

 Setting parameter field values 

 Modifying formula fields 

 Inserting text in text objects 

 Modifying report grouping 

 Specifying report output 

 Passing database log on information 
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 Accessing sub report objects 

 Report Optimization 

 Designing reports for the web 

 Improving data retrieval 

 Enhancing record selection 

 Improving grouping, sorting, and totaling 

 Crystal Reports and XML 

 XML in Crystal Reports 

 Customizing XML report definitions 

 XML output specifications 

 การใชง้าน Crystal Report Web Form Viewer 

 

วทิยากร : 

 

อาจารย ์วเิชยีร ยงรัตนกจิ  

 วทิยากรประจ าสถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

 Microsoft Certified Professional (MCP) 

 

 

จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 5 วนั (30 ชัว่โมง) 

 
ก าหนดการอบรม : ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี http://www.nstdaacademy.com/trainingprogram 

 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 

คา่ลงทะเบยีนอบรม : ทา่นละ 14,000 บาท (ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) 
** สถาบนัฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย  

 
สถานทีฝึ่กอบรม : 

          สถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

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

 
วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่ : 

          ตดิตอ่ส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้ ในวนั-เวลาราชการ 
          โทรศพัท:์ 0 2644 8150 ตอ่  81886, 81887 

          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.NSTDAacademy.com 

          E-mail:  
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