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สัปดาห์ที่ 1



สัปดาห์ที่ 1
ทฤษฎี
- รายละเอียดของรายวิชาและข้อตกลงเบือ้งต้น
- ทบทวนความรู้ที่เก่ียวข้อง
- โครงสร้างข้อมลูเก่ียวข้องกบัรายวิชาอื่นอยา่งไร
และ Java มีความสมัพนัธ์อย่างไรกบัโครงสร้างข้อมลู

บรรยายเชิงปฏิบัตกิาร
- การใช้งาน web site http://www.wachira.net
- แนะน า Text editor
- การเขียนโปรแกรมภาษา Java เบือ้งต้น

http://www.wachira.net/


นกัศกึษาคิดวา่
โครงสร้างข้อมลูเก่ียวข้องกบัรายวิชาอื่นอย่างไร
และ Java มีความสมัพนัธ์อย่างไรกบัโครงสร้างข้อมลู

สอบถามรายวิชาที่เรียนมาแล้วและช่วยกนัตอบ



ทบทวนการใช้งาน web site http://www.wachira.net

นกัศกึษาทา่นใดลืม UserName และ Password ให้แจ้งผู้สอน

สอบถามการใช้งานและประโยชน์

http://www.wachira.net/


แนะน า Text editor
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม
- สามารถบอกความหมายของ Text editor ได้
- อธิบายเก่ียวกบั ความจ าเป็นและความส าคญัของ 

Text editor กบัวิชาโครงสร้างข้อมลูได้
- สามารถใช้ Text editor เพ่ือเขียนโปรแรมภาษา  

Java ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงสร้างข้อมลูได้



แนะน า Text editor (ต่อ)

1. Note Pad
2. Edit Plus
3. Eclipse

หวัข้อ  คา่ใช้จ่าย และการใช้งานเบือ้งต้น
ใช้ควบคูก่บั เอกสาร  Text editor

คือ โปรแกรมส าหรับสร้างและแก้ไข
ข้อความ ซึง่ผู้พฒันาโปแกรมต้อง
ศกึษาวิธีการใช้งาน แตล่ะโปรแกรม
มีวิธีการใช้งานท่ีแตกตา่งกนัตาม
เคร่ืองมือจดัการข้อความของ
โปรแกรมนัน้ๆ 



Note Pad
Start  programs   Accessories   Notdpad
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Note Pad (ตอ่)
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Edit Plus 1
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Edit Plus (ตอ่) 1
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Eclipse



ศึกษาเพิ่มเตมิ
เก่ียวกบั Text Editor  โดย ระบปุระเภท การใช้งานเบือ้งต้น 
เคร่ืองมือในโปรแกรมและด าเนินการดงันี ้
1.  จดัท าเป็นเอกสารเตม็รูปแบบ (กลุม่ละ 3 คน) สง่ในสปัดาห์ถดัไป 
*** การจดัท าเอกสารเพื่อแสดงร่องรอยหลกัฐานการศกึษา 
2. จดัท าแฟม้น าเสนอ น าเสนอในสปัดาห์ถดัไป ประมาณ 10 นาที 
(แจกเอกสารจากการพิมพ์แฟม้น าเสนอให้เพื่อนๆ เพื่อแบง่ปันความรู้
และร่วมประเมิน)
*** การน าเสนอ เพื่อแบง่ปันความรู้ เป็นการฝึกทกัษะการพดู และ
แสดงทกัษะการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ จากหวัข้อที่ศกึษา



ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัภาษาคอมพิวเตอร์
จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม
- อธิบายได้วา่ภาษาคอมพิวเตอร์มีความจ าเป็นและ
ความส าคญัอย่างไร
- อธิบายถงึความแตกตา่งของ Machine Language

Assembly high level Language ได้
- อธิบายได้วา่ Translator คืออะไร
- อธิบายความแตกตา่งของ Interpreter  และ compiler ได้-

ใช้ควบคูก่บั เอกสาร  ง่ายๆ กบัภาษา Java



- สามารถเขียน source code ภาษา Java ท่ีเก่ียวข้องกบั
โครงสร้างข้อมลูได้
- สามารถ compile source code ได้
- สามารถ excecute byte code ได้

ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัภาษาคอมพิวเตอร์ (ตอ่)



ภาษาคอมพิวเตอร์มีความจ าเป็นและความส าคญัอยา่งไร

ลองคิดวา่ภาษาท่ีมนษุย์ใช้มีความจ าเป็นและความส าคญัอยา่งไร



ภาษาคอมพิวเตอร์
- Machine Language
- Low level Language
- high level Language
- …………..

*** Source code Object code



Translator
- Interpreter
- compiler

*** Source code Object code

*** Source code Byte code
JVM (Java Virtual Machine)  *** ศกึษาเพิ่มเติม



โปรแกรมภาษา Java เบือ้งต้น

class  Sam1
{

public static void main(String[] args) 
{

System.out.println(“wachira”);
}

}

ภาษา Java มีโครงสร้างพืน้ฐานคือ  class และ method

ตวัอยา่งโปแกรม Sam1.java



โปรแกรมภาษา Java เบือ้งต้น (ตอ่)

ภาษา Java Sensitive Case
การใช้ { และ } 
การใช้ ;

การ comment
การใช้ escape code 



โปรแกรมภาษา Java เบือ้งต้น  (ตอ่)
การ compile source code ของภาษา Java
ต้องใช้โปแกรม  javac.exe ซึง่อยูใ่น Folder bin

รูปแบบ   ช่ือโฟลเดอร์ที่จดัเก็บ\bin\javac ช่ือและสกลุfile 

ตวัอย่าง   c:\jdk\bin\javac   Sam1.java

ความหมาย ………………………………………………....
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………. 



โปรแกรมภาษา Java เบือ้งต้น  (ตอ่)
ผลจากการ compile source code แฟ้มใหมท่ี่ช่ือเหมือนเดิม
แต่ จะมี extension เป็น .class

รูปแบบ   ช่ือโฟลเดอร์ที่จดัเก็บ\bin\java   ช่ือfile 

ตวัอย่าง   c:\jdk\bin\java   Sam1
ความหมาย ………………………………………………....
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………. 

ต้องใช้โปแกรม  java.exe ซึง่อยูใ่น Folder bin



โปรแกรมภาษา Java เบือ้งต้น  (ตอ่)
ตวัอยา่งการก าหนดค าสัง่ให้กบัเคร่ืองมือใน Edit Plus
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โปรแกรมภาษา Java เบือ้งต้น  (ตอ่)
ตวัอย่าง   จอภาพแสดงผลการ compile

ตวัอย่าง   จอภาพแสดงผลการ execute



โปรแกรมภาษา Java เบือ้งต้น  (ตอ่)
ฝึกปฏิบตัิ   ให้นกัศกึษาเขียนโปรแกรมช่ือ pro ลงในกระดาษที่แจกให้
ก าหนด output คือ

Name  :  ช่ือนักศึกษา
Code   :  รหสันักศึกษา

ส่งในช่ัวโมง



ให้ download Java 
และ Text editor 

พร้อมติดตัง้ 



ค าถาม



การบ้าน
1. ศกึษาเพิ่มเติมตามข้อหวัข้อท่ีก าหนดในชัน้เรียน
2. ท าแบบฝึกหดัในสมดุ LAB โครงสร้างข้อมลู
3. บนัทกึข้อมลูในรายงานการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียน

เป็นส าคญัเพ่ือพฒันศกัยภาพเป็นรายบคุคลฯ
4. ทบทวนเร่ืองที่ศกึษาไปแล้ว กรณีสงสยัให้สอบถามใน

ครัง้ถดัไป หรือสอบถามผ่านข้อความ



เอกสารส าคญั

1. รายงานการจดัการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั
เพ่ือพฒันศกัยภาพเป็น
รายบคุคลฯ

2. JAVA ง่ายๆ

3. Lab โครงสร้างข้อมลู

4. แบบฝึกหดั โครงสร้างข้อมลู

• จดุประสงค์

1. เพ่ือรายงานข้อมลูท่ีเก่ียวข้องและ
สง่ผลตอ่การพฒันศกัยภาพ
นกัศกึษา 

2. เพ่ือให้นกัศกึษามีพืน้ฐานภาษา 
JAVA ส าหรับวิชาโครงสร้าง
ข้อมลู

3. และ 4 เพ่ือฝึกทกัษะในรายวิชา


