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⬜ គឺជា Abstract Class  ដែលផ្តល់នេលវាលាជាក្់លាក្ន់ ើយ Fields នៃ 

Calendarមាៃែូចជា YEAR, MONTH, DAY_OF_MONTH,  HOUR ជានែើម

ន ើយ Calendar មាៃ fields ជានប្ចើៃ មាៃនាទី ែូចជាទទួលយក្កាលររនិចេទ

មាៃ  ែូចជា៖ ឆ្ន ាំ ដែ នងៃ នមា៉ោ ង.....។ 

 ☞ Calendar  Class ផ្តល់ Fields ៃិង Methods រដៃតមសាំរារ់នប្រើ 

Calendar  System ជាក្់លាក់្ដែលសថ ិតនៅខាងនប្ៅ Package បាៃផ្ងដែរ ។ 

 ☞ Calendar Class ក្ាំណត់តាំនល Fields ជាក្់លាក្់ (static filed )។ 

 

៣.១. េវ ីជា Calendar? 



៣.២    ការប្រកាស ររស ់ Class Calendar 

ខាងនប្កាមនៃេះជាការប្រកាស java.util.Calendar: 

     public abstract class Calendar  

 extends Object 

 implements Serializable, Cloneable, Comparable<Calendar>  

 

Class Calendar សថ ិតនៅក្ន ុង packet java.util ន ើយន វ្ ើការ  extends េី  

class Object , implements េ ី 

class Serializable, Cloneable, Comparable<Calendar>  

 



៣.៣  Field នៅក្ន ុង  Class Calendar 

⬜ នៅក្ន ុង  Class Calendar មាៃសុទធដតជា  static field ។ ខាងនប្កាមនៃេះជា ការរក្ប្ាយ

ៃូវអ្តថៃ័យររស់ filed មួយចាំៃួៃ៖ 

☞ static int DATE: នៃេះជា field(នលែ)សាំរារ់ get ន ើយ set នែើមបីរង្ហា ញនងៃដែ។ 

☞ static int MONTH: នៃេះជា field(នលែ)សាំរារ់ get ន ើយ set នែើមបីរង្ហា ញដែ។ 

☞ static int DAY_OF_MONTH: នៃេះជា field (នលែ)សាំរារ់ get ន ើយ set នែើមបី

រង្ហា ញនងៃជាលក្ខណៈដែ។ 

☞ static int DAY_OF_WEEK: នៃេះជា field (នលែ)សាំរារ់ get ន ើយsetនែើមបី

រង្ហា ញនងៃជាលក្ខណៈសបាត  ៏។  

☞ static int DAY_OF_WEEK_IN_MONTH: នៃេះជា field (នលែ)សាំរារ់ get 

ន ើយ set នែើមបីរង្ហា ញ នលែ ordinal នៃនងៃនៅក្ន ុងដែរចច ុរបៃន។ 

 



៣.៣  Field នៅក្ន ុង  Class Calendar 

☞ static int DAY_OF_YEAR -- នៃេះជា field(នលែ)សាំរារ់ get ន ើយsetនែើមបីរង្ហា ញ នលែ

ordinalនៃនងៃនៅក្ន ុងឆ្ន ាំរចច ុរបៃន។ 

☞ static int FRIDAY --នៃេះជាតាំនល fieldនៃDAY_OF_WEEKរង្ហា ញនងៃសុប្ក្។ 

☞  static int MINUTE -- នៃេះជា field(នលែ)សាំរារ់ get ន ើយsetនែើមបីរង្ហា ញនាទីររស់នមា៉ោ ង។ 

☞ static int HOUR -- នៃេះជា field(នលែ)សាំរារ់ get ន ើយsetនែើមបីរង្ហា ញនមា៉ោ ងនេលប្េឹក្ឬលាៃ

ច។ 

☞ static int HOUR_OF_DAY -- នៃេះជា field(នលែ)សាំរារ់ get ន ើយsetនែើមបីរង្ហា ញនមា៉ោ ង

ក្ន ុងនងៃ។ 

☞  protected boolean[] isSet -- នៃេះជាសញ្ញា ដែលរញ្ញា ក្់ថា field ររស់calendarជាក្់លាក្់

ប្តវួបាៃក្ាំណត់។ 



៣.៣  Field នៅក្ន ុង  Class Calendar 

☞ protected boolean isTimeSet -- វារង្ហា ញថាេិតប្រសិៃនរើតាំនលនៃនេលនវលាប្តឹមប្តវួ។ 

☞ static int MILLISECOND -- នៃេះជា field(នលែ)សាំរារ់ get ន ើយsetនែើមបីរង្ហា ញ 

millisecondររស់វនិាទី។ 

☞ static int SECOND -- This is the field number for get and set indicating the second 

within the minute.នៃេះជា field(នលែ)សាំរារ់ get ន ើយsetនែើមបីរង្ហា ញវនិាទី ររស់ នាទី។ 

☞ static int HOUR_OF_DAY -- នៃេះជា field(នលែ)សាំរារ់ get ន ើយsetនែើមបីរង្ហា ញនមា៉ោ ង✓ 

protected boolean isTimeSet -- វារង្ហា ញថាេិតប្រសិៃនរើតាំនលនៃនេលនវលាប្តឹមប្តវួ។ 

☞ static int MILLISECOND -- នៃេះជា field(នលែ)សាំរារ់ get ន ើយsetនែើមបីរង្ហា ញ 

millisecondររស់វនិាទី។ 

☞  static int SECOND -- This is the field number for get and set indicating the second 

within the minute.នៃេះជា field(នលែ)សាំរារ់ get ន ើយsetនែើមបីរង្ហា ញវនិាទី ររស់ នាទី។ 

 



៣.៤  Class Constructors 

S.N. Constructor & Description 

1 protected Calendar()  

Constructor នៃេះសាំរារ់ផ្ដលC់alendar ជាមួយៃឹង time zone ន ើយៃឹងតាំរៃ់ររស់

នយើង 

2 protected Calendar(TimeZone zone, Locale aLocale)  

Constructor នៃេះសាំរារ់ឲ្យនយើងក្ាំណត់ Calendar ជាមួយៃឹង time zone ន ើយៃឹង

តាំរៃ់ររស់នយើង 

 



៣.៤  Class Constructors 

S.N. Method & Description 

1 int getMinimalDaysInFirstWeek()  

Method នៃេះៃឹងរង្ហា ញៃូវនងៃដែលមាៃតិចតួច(MinimalDays)ជានងៃអ្វ ីនៅក្ន ុងសបាត  ៍ទីមួយនៃ

ឆ្ន ាំ។ឧទា រណ៍៖ប្រសិៃនរើក្ន ុងសបាត  ៍ទីមួយប្តវួបាៃ 

ក្ាំណត់ថា one ដែលរមួមាៃនងៃទីមួយនៃដែទីមួយក្ន ុងមួយឆ្ន ាំ។នេលននាេះ Method ៃឹងនបាេះតនមៃ

នសម ើ 1។ 

2 Date getTime()  

Method នៃេះវានបាេះតនមៃជា  Date Object(កាលររនិចេទ) ជាំៃួយឲ្យនេលនវលាររស់ប្រតិទិៃ 

3 long getTimeInMillis()  

Method នៃេះៃឹងនបាេះតនមៃររស់ប្រតិទិៃជាលក្ខណៈ milliseconds 

4 TimeZone getTimeZone()  

Method នៃេះៃឹងរង្ហា ញទីតាំងតាំរៃ់ Time Zone) 

5 void set(int year, int month, int date)  

Method នៃេះក្ាំណត់តនមៃររស់ប្រតិទិៃជា ឆ្ន ាំ, ដែ ន ើយៃិងនងៃក្ន ុងមួយដែ 

http://www.tutorialspoint.com/java/util/calendar_getminimaldaysofweek.htm
http://www.tutorialspoint.com/java/util/calendar_gettime.htm
http://www.tutorialspoint.com/java/util/calendar_gettimeinmillis.htm
http://www.tutorialspoint.com/java/util/calendar_gettimezone.htm
http://www.tutorialspoint.com/java/util/calendar_setfield2.htm


៣.៤  Class Constructors 

void set(int year, i 

6 void set(int year, int month, int date, int hourOfDay, int minute)  

នៃេះក្ាំណត់តនមៃររស់ប្រតិទិៃជា ឆ្ន ាំ, ដែ,  នងៃក្ន ុងមួយដែ, នមា៉ោ ងក្ន ុងមួយនងៃ 

ៃិងជានាទី។ 

  

  

7 

 void set(int year, int month, int date, int hourOfDay, int minute, int second)  

Method នៃេះក្ាំណត់តនមៃររស់ប្រតិទិៃជា ឆ្ន ាំ, ដែ,  នងៃក្ន ុងមួយដែ, នមា៉ោ ង,នាទ ីៃិងវនិាទី។ 

8 void setFirstDayOfWeek(int value)  

Method នៃេះក្ាំណត់ថានងៃទីមួយជានងៃអ្វ ីនៃសបាត  ៍។ឧទា រណ៍៖ នងៃអាទិតយនៅ US ,នងៃច័ៃទ នៅបារាាំង  

9 void setMinimalDaysInFirstWeek(int value)  

Method នៃេះក្ាំណត់ថានងៃដែលមាៃតិចតួច(MinimalDays)ជានងៃអ្វ ី ដែលមាៃក្ន ុងសបាត  ៍ទីមួយក្ន ុង

ឆ្ន ាំ។ 

ឧទា រណ៍៖ ប្រសិៃនរើសបាត  ៍ទីមួយប្តវួបាៃក្ាំណត់ថា one ននាេះរមួមាៃនងៃទីមួយនៃដែទីមួយក្ន ុង

មួយឆ្ន ាំ។ដែលនៅ Method ជាមួយៃិងតនមៃ។ 

http://www.tutorialspoint.com/java/util/calendar_setfield2.htm
http://www.tutorialspoint.com/java/util/calendar_setfield3.htm
http://www.tutorialspoint.com/java/util/calendar_setfield4.htm
http://www.tutorialspoint.com/java/util/calendar_setfirstdayofweek.htm
http://www.tutorialspoint.com/java/util/calendar_setminimaldaysinfirstweek.htm


៣.៤  Class Constructors 

10 void setTime(Date date)  

Method នៃេះៃឹងន វ្ ើការក្ាំណត់នេលនវលាក្ន ុងប្រតិទិៃនោយការផ្តល់ៃូវកាលររនិចេទជាក់្លាក់្ណាមួ

យ។) 

11 void setTimeInMillis(long millis)  

Method នៃេះៃឹងន វ្ ើការក្ាំណត់នេលនវលារចច ុរបៃនក្ន ុងប្រតិទិៃនោយការផ្តល់ៃូវតនមៃ long value។) 

12 void setTimeZone(TimeZone value)  

Method នៃេះៃឹងន វ្ ើការក្ាំណត់ទីតាំងតាំរៃ់នោយការផ្តល់ៃូវតនមៃនៃទីតាំងតាំរៃ់។) 

http://www.tutorialspoint.com/java/util/calendar_settime.htm
http://www.tutorialspoint.com/java/util/calendar_settimeinmillis.htm
http://www.tutorialspoint.com/java/util/calendar_settimezone.htm
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នមនរៀៃរនាទ រ់ ៃឹងន វ្ ើការរង្ហា ញេី String Tokenizer 


