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CS231 ระบบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสแซมบลี
บทที่ 0: บทน า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณ เขื่อนแก้ว
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผศ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว7/11/2021



ประวัติการศึกษา
2539-2543 ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2543-2546 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2546-2548 วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2548-2557 วศ.ด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความถนัด 
- Multimedia processing
- Multimedia retrieval
- Smart devices and Mobile technology
- Embedded system

Contact information

ชื่อ: อ.ดร. ปวีณ  เขื่อนแก้ว
Email:  paween_k@gmaejo.mju.ac.th
Website: http://www.drpaween.com

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้



CS231: บทน า 

คพ 231 ระบบคอมพิวเตอรแ์ละภาษาแอสแซมบลี

โครงสร้างของเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละภาษาเครื่อง ภาษาแอสเซมบลีและการแปลภาษาโดยโปรแกรม
แอสเซมเบลอร์ เทคนิคการจัดแอดเดรส โครงสร้างของแอสเซมเบลอร์ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
การเขียนโปรแกรมแบบแมคโคร โปรแกรมแบบแยกส่วน

Computer organization and machine language; Assembly language and assembler; 
Addressing technique; Structure of assembler; Programming in assembly language; Macro 
programming; Module programming 

ผศ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว 37/11/2021



CS231: บทน า 

คพ 231 ระบบคอมพิวเตอรแ์ละภาษาแอสแซมบลี

ท าไมต้องเรียน ภาษาแอสแซมบลี ?

- ศึกษาการท างานของ Hardware และระบบปฏิบัติการ
- พัฒนาซอฟท์แวร์ที่เน้นประสิทธิภาพด้านความเร็วและใช้ทรัพยากรน้อย
- ค้นหาและแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรม (Debug)
- ติดต่อ สั่งงาน Hardware โดยตรง
- ต่อยอดทางด้านการรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว 47/11/2021



CS231: บทน า 

คพ 231 ระบบคอมพิวเตอรแ์ละภาษาแอสแซมบลี

ท าไมต้องเรียน ระบบคอมพิวเตอร์ ?

- เข้าใจส่วนประกอบต่าง ๆ และชิ้นส่วน ของระบบคอมพิวเตอร์
- เข้าใจสถาปัตยกรรมทางด้านค าสั่ง (ISP)
- เข้าใจวิธีการสื่อสารภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ( Bus , Addressing)
- เข้าใจข้อจ ากัดของหน่วยประมวลผล

ผศ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว 57/11/2021



CS231: บทน า 

PC รุ่นใหม่มีส่วนประกอบหลายชิ้นและมีความซับซ้อนสูง

ผศ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว 67/11/2021

https://hardwarebbq.com/msi-z270-gaming-m5-motherboard-review/2/



CS231: บทน า 

CPU รุ่นใหม่ก็มีส่วนประกอบหลายชิ้นและมีความซับซ้อนสูง

ผศ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว 77/11/2021

A diagram of a Zen 2 processor core. Source: AMD
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คพ 231 ระบบคอมพิวเตอรแ์ละภาษาแอสแซมบลี

- ง่าย → ยาก
- ซับซ้อนน้อย → ซับซ้อนมาก
- เก่า → ใหม่

ผศ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว 87/11/2021

วิชานี้เราจะเรียนแบบ



CS231: บทน า 

คพ 231 ระบบคอมพิวเตอรแ์ละภาษาแอสแซมบลี

ผศ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว 97/11/2021



CS231: บทน า 

Intel 8086 Microprocessor

ผศ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว 107/11/2021



CS231: บทน า 

Intel 8086 Microprocessor

ผศ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว 117/11/2021

8086 Training Board Simulator



CS231: บทน า 

ผศ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว 127/11/2021

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ* 
1                              

2                                        8086                       8087 

3                                            

4                                             

5                       

6                                                  

7                         

8                                            BIOS Interrupt Service Routine 

9            

10                                                             

11                                                    

12                                       

13                  80386                   (System Management Mode) 

14               

15            

 

หัวข้อ

*เนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มเรียน



CS231: บทน า 

บทที่ 1: ภาษาแอสเซมบลี

ผศ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว 137/11/2021



CS231: บทน า 

บทที่ 2: ระบบคอมพิวเตอร์ ไมโครโพรเซสเซอร์ตระกูล 8086

ผศ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว 147/11/2021



CS231: บทน า 

บทที่ 3: โครงสร้างรีจิสเตอร์และการเคลื่อนย้ายข้อมูล

ผศ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว 157/11/2021

http://static.righto.com/images/8086-alu/die-labeled-alu.jpg



CS231: บทน า 

บทที่ 4: รีจีสเตอรพ์ิเศษและการประมวลผลทางคณิตศาสตร์

ผศ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว 167/11/2021

http://static.righto.com/images/8086-alu/die-labeled-alu.jpg
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บทที่ 5: เทคนิคการจัดแอดเดรส อาเรย์ และหน่วยความจ าภายนอก

ผศ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว 177/11/2021



CS231: บทน า 

บทที่ 6: เงื่อนไข และการวนซ้ า

ผศ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว 187/11/2021



CS231: บทน า 

บทที่ 7: แถวซ้อนและโปรแกรมย่อย

ผศ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว 197/11/2021



CS231: บทน า 

บทที่ 8: การขัดจังหวะการท างาน BIOS ISR

ผศ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว 207/11/2021



CS231: บทน า 

สอบกลางภาค

ผศ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว 217/11/2021



CS231: บทน า 

บทที่ 9: ระบบปฏิบัติการดอส

ผศ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว 227/11/2021
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บทที่ 10 : เอสเอพีไอ

ผศ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว 237/11/2021
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บทที่ 11 : เอสเอพีไอ (ต่อ)

ผศ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว 247/11/2021



CS231: บทน า 

บทที่ 13 : ไมโครโพรเซสเซอร์ 80386 และ โหมดการท างาน (SMM)

ผศ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว 257/11/2021
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บทที่ 14 : วินโดว์เอพีไอ

ผศ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว 267/11/2021
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ผศ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว 277/11/2021

การ ห้คะแนน : สอบ 60%, แลปและการบ้าน 30%, การเข้าเรียน 10% 
เกณ ์การประเมิน ล  (สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม) 
 80 % ขึ้นไป ระดับคะแนน  A 60 – 64  % ระดับคะแนน  C 
 75 – 79  % ระดับคะแนน  B+ 55 – 59  % ระดับคะแนน  D+ 
 70 – 74  % ระดับคะแนน  B 50 – 54  % ระดับคะแนน  D 
 65 – 69  % ระดับคะแนน  C+ ต่ ากว่า 50 % ระดับคะแนน  F 

 Facebook 

 
https://www.facebook.com/groups/524073825309689 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 

 
http://www.drpaween.com 

 


