สารบัญ
บทที่ 1

กอนจะถึง Java

1

1.1 ทําไมถึงเลือก Java เปนภาษาในการเขียน code
1.2 กอนที่เราจะเขียนโปรแกรมดวย Java ตองมีอะไรบาง
1.3 เตรียมความพรอม
1.3.1 ติดตั้ง JDK
1.3.2 การกําหนด path
1.4 เขียน code แบบ application หรือ applet
1.5 เครื่องมือหรือคําสั่ง (SDK tools) ที่ตองใชในการพัฒนาโปรแกรม
1.6 การสรางโปรแกรม Java ที่เปน application
1.6.1 การ compile โปรแกรม HelloWorld
1.6.2 การ execute โปรแกรม HelloWorld
1.6.3 สรุปขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมที่เปน application
1.7 การสรางโปรแกรม Java ที่เปน applet
1.7.1 สรุปขั้นตอนการเขียนโปรแกรมแบบ applet
1.8 การเขียน Java program ดวย Crimson Editor
1.9 การใช NetBeans 5.0 สําหรับการพัฒนาโปรแกรม
1.10 ที่มาของ Java โดยสังเขป
บทที่ 2

ขอมูล ตัวแปร และ การประมวลผล
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2.1 ขอมูล และ ตัวแปร (data and variables)
2.2 ชนิดของขอมูล (datatype)
Keyword
Primitive datatype
2.3 ตัวอยางการประกาศตัวแปร
2.3.1 การกําหนดคาใหกับตัวแปร
2.3.2 การกําหนดคาใหกับตัวแปรภายในโปรแกรม
2.4 การใช final ในการกําหนดคาใหกับตัวแปร
2.5 อายุ และ ขอบเขตการใชงาน (life-time and scope) ของตัวแปร
2.6 การสรางประโยค
(statement and expression)
2.7 การประมวลผล
2.7.1 การประมวลผลขอมูลที่เปน integer
2.7.2 การประมวลผลดวย integer ขนาดเล็ก
2.7.3 การเปลี่ยนแปลงชนิดของขอมูล (casting)
2.8 การประมวลดวยตัวแปรที่มีจุดทศนิยม (Floating-point Calculations)
2.8.1 การใช printf() ในการแสดงผล
2.8.1.1 การใชเครื่องหมายอื่น ๆ (flag) ใน printf()
2.8.2 การใช format() แทน printf()
2.8.3 การแสดงผลที่ไมตองใชคําวา System นําหนา
2.9 การประมวลผลขอมูลตางชนิดกัน (Mixed Type Calculations)
2.9.1 Autoboxing และ Unboxing
2.10 การประมวลผลตัวเลขที่มีขนาดใหญ
2.10.1 การใช BigInteger
2.11 การใช Mathematical Functions ตาง ๆ ที่ Java มีให
2.12 การใชขอมูลที่เปนตัวอักษร (char)
2.13 การใชตัวแปรชนิด boolean
Logical operator
Relational operator
2.14 การประมวลระดับ bit ดวยการใช operator shift และ bitwise
2.15 การกําหนดคาใหตัวแปรผานสื่อการนําเขาขอมูลมาตรฐาน
2.15.1 การนําขอมูลเขาผานทาง Scanner
2.15.2 การนําขอมูลเขาและออกผาน Dialog Box
2.16 การใช enum
บทที่ 3

การตัดสินใจ และการประมวลผลแบบวน
3.1 การตัดสินใจ และ การเปรียบเทียบ
3.1.1 การใช if เพือ
่ การตัดสินใจ
3.1.2 การใช if ในประโยคที่มีมากกวาหนึ่งประโยค (if-block)
3.1.3 การใช enum กับ if-else
3.2 การใช Conditional operator (? :)
3.3 การใชคําสั่ง switch
3.4 การทํางานแบบวน (Repetition หรือที่เรียกกันงาย ๆ วา Loop)
3.4.1 การใช for/loop
3.4.1.1 การใช for-in/loop (for/each)
3.4.2 การใช while/loop
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3.4.3 การใช do-while/loop
3.5 การใช break และ continue
3.6 การใช loop ใน loop
3.7 การใช label continue และ label break ใน for/loop
บทที่ 4

Array และ String
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4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

อารเรย (Array)
การกําหนดคาเบื้องตนใหกับ Array
การอางถึง array ดวยการ clone และการ copy array
การใช array แบบยืดหยุน (Dynamic Array)
การคนหาขอมูลใน array (Searching)
4.5.1 การคนหาแบบตามลําดับ (Sequential search)
4.5.2 การคนหาแบบไบนารี (Binary search)
4.6 การจัดเรียงลําดับ (sort) ขอมูลใน array
4.7 การสราง array ที่มีขอมูลเปน array (Array of arrays)
4.7.1 การใช array ที่มีจํานวนของขอมูลในแตละแถวไมเทากัน
4.8 String
4.8.1 Array of characters
4.8.2 String ใน Java
4.8.3 การเปรียบเทียบ String
4.8.4 การเปรียบเทียบความไมเทากันของ String
4.8.5 การเขาหาตัวอักษรที่อยูใน String
4.8.6 การใช class StringBuffer ในการสราง String
4.8.7 การกําหนดใหขอมูลของ array เปน String (Array of Strings)
บทที่ 5

Objects และ Classes
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5.1 Class และ Object
[Class Modifier]
[Field Modifier]
5.1.1 Object และองคประกอบของ object
[สิ่งที่ตองคิดเมื่อออกแบบ Class (เมื่อสราง Object)]
5.1.2 ขอแตกตางระหวาง class กับ object
5.2 Method (สิ่งที่ object ทําได)
5.2.1 การเขาหาตัวแปร และ method ของ class
5.2.2 การสราง method
[Method Modifier]
5.2.3 กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อมีการใช parameter list
5.2.4 การสงคาอางอิง (Passing object's reference)
[การสลับคาของสิ่งสองสิ่ง]
5.3 การเขาหา field ของ class (attributes หรือ access modifier)
[finalize method]
5.4 Constructor อีกครั้ง
[initialization blocks]
[static initialization blocks]
[constructor overloading]
5.4.1 การเรียก constructor จาก constructor
[this]
5.5 การ overload method
5.5.1 การสง parameter แบบไมจํากัดจํานวน (Varargs)
5.6 การสราง class ภายใน class (nested class)
5.6.1 ตัวอยางการสราง class: MyArray
5.7 Generic Class
[การสงคาที่เปน generic ออกจาก generic array]
[การกําหนดขอบเขตของ type variable]
5.8 Package
5.8.1 การสราง package
บทที่ 6

Classes และการถายทอดคุณสมบัติ
6.1 การสราง class ใหมจาก class เดิมและการถายทอดคุณสมบัติ
[Access Modifier: protected]
6.1.1 ลําดับการเรียก constructor
6.1.2 การ override method ใน class แมจาก class ลูก
6.2 Polymorphism (ความมีรูปแบบที่หลากหลาย)
6.3 method กับความมีรูปแบบที่หลากหลาย
6.4 การสราง interface
[การใช interface Comparable เพื่อเปรียบเทียบ object]
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6.4.1 การถายทอดคุณสมบัติจากหลายแหลง (Multiple Inheritance)
6.5 การใช interface ActionListener ของ Java
บทที่ 7

การตรวจสอบและดักจับ Error (Exceptions)
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7.1 การตรวจสอบ error
7.2 การสราง exception ขึ้นมาใชเอง
7.3 การใช Assertions
บทที่ 8

Streams I/O
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8.1 Streams
8.2 การเรียกใช class File
8.3 Input and Output streams (ชองทางขอมูลเขา/ออก)
8.3.1 Text File (ไฟลที่เก็บขอมูลเปน character)
8.3.2 การสราง Sequential Access File (record)
8.3.3 การสราง Binary File ในรูปแบบตาง ๆ
8.4 การทํางานกับ Random-access file
8.4.1 การปรับปรุง (Update) ขอมูลในไฟล
บทที่ 9

Thread
9.1
9.2
9.4
9.5
9.6

บทที่ 10
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Thread คืออะไร
การสราง Thread เบื้องตนจาก class Thread
การสราง Thread เบื้องตนจาก Interface Runnable
Priority ของ Thread
Thread Synchronization (การประสานเวลาการทํางาน)
9.6.1 การใช locks ในการประสานเวลา
9.6.2 การใช synchronized ในการประสานเวลา
9.6.3 Deadlock

Graphics Programming
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10.1 Simple Window
10.2 การวางตําแหนงของหนาตางบนจอ
10.3 การแสดงขอมูลในหนาตางดวยการวาด
10.3.1 การวาดเสน (Line)
10.3.2 การวาดรูปเหลี่ยม
10.3.3 การวาดรูปหลายเหลี่ยม (Polygon)
10.3.4 การวาดรูปวงรี (Oval)
10.4 การวาดรูปทรงสองมิติจาก Graphics2D
[การกําหนดรูปแบบ (style) ของเสน
10.4.1 การสรางเสนโคง (Quadratic and Cubic Curves)
10.4.2 การแสดงผลของพื้นที่ที่ทับซอนกัน (Area)
10.4.3 การยายภาพ (Translation)
10.4.4 การหมุนภาพ (Rotation)
10.4.5 การปรับเปลี่ยนขนาด (Scale) และการเปลี่ยนรูป (Shear)
10.4.6 การกําหนดความโปรงแสง (Transparency)
10.5 การใช Font
[การใช class FontMetrics ในการแสดงขอความ]
10.6 การแสดง Image
10.7 การตัดภาพ (Clipping)
10.8 การสรางภาพเคลื่อนไหวอยางงาย (Simple Animation)
10.8.1 การใช class Timer ควบคุมการเคลื่อนที่ของภาพ
10.8.2 การสราง Off-screen Image และการสรางภาพเคลื่อนไหวดวย Thread
10.8.2.1 การเคลื่อนยายขอความ
10.8.2.2 การเคลื่อนยาย image (Image Animation)
[การใช mouse เคลื่อนยายภาพ]
บทที่ 11

GUI และ Event Handling เบื้องตน
11.1 การสราง Swing Application อยางงาย
[การสรางปุมดวย JButton]
[การสราง JLabel]
[การใส Icon ในปุม]
[การดักฟงเหตุการณ (Event Listener)]
[การสนองตอบเหตุการณภายใน method actionPerformed()]
11.2 Layout Manager
แนะนําการจัดวางดวย [Flow layout]
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11.3
11.4
11.5
11.6
11.7

11.8

11.2.1 Border layout
11.2.2 Grid layout
[การใช JPanel ในการจัดวาง Componenet]
[การกําหนดการทํางานของปุมในเครื่องคิดเลข]
JRadioButton และ JComboBox
[การใช BorderFactory]
JCheckBox, JTextField และ JTextArea
[การแสดงผลลัพธทันทีที่ผุใชเลือก check box]
JSlider และ JSpinner
JProgressBar และ ProgressMonitor
JFileChooser, JMenuBar, JMenu และ JMenuItem
[การใช Action ใน menu]
[Pop-up Menu]
[Accelerator ใน menu]
[Toolbar]
Swing กับ Netbeans 5.0
[การสราง GUI ดวย Netbeans]
[Design Area, Palette, Properties Window and Inspector]
[Running โปรแกรมภายนอก IDE]

ตารางตาง ๆ
ตาราง
ตาราง
ตาราง
ตาราง
ตาราง
ตาราง
ตาราง
ตาราง
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ASCII และ UNICODE (บางสวน)
Constant ที่ใชบอย ๆ ในโปรแกรม
ชนิดของขอมูล
Escape sequences
Format ตาง ๆ สําหรับขอมูลที่เปนตัวเลข
การใชสัญลักษณแสดงผลของ printf() และ format()
การใช operator && || & และ |
การใช operator shift << >> และ >>>
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