
 สาขาวิชา  :    อิเล็กทรอนิกส ์

ชือวิชา      :      ระบบเครือข่ายคึอมพิวเตอร ์                                         รหัสวิชา  3105-2010 

งาน           :      เข้าหัวสายคู่บิดเกลียวชนิดไม่มีชิลด์แบบไขว้ 

 

 

ใบลําดับขั นตอนการปฏิบัติงาน 
หน้าที 

     

แผ่นที : 
    

ขั นตอนการปฏิบัติงาน คําอธิบายขั นตอนการปฏิบัติงาน เครืองมือ/อุปกรณ์ หมายเหต/ุข้อควรระวัง 

1. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ 

 
 
 

 
 

 เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ โดยการนําใบเบิกมา
เขียนรายการอุปกรณที่ตองใช แลว ไปที่ตูเก็บ
เครื่องมือและอุปกรณ ทําการตรวจสอบอุปกรณ
กอนเบิกออกมาใชงาน 
      

 

      - สาย UTP  ขนาด 1 เมตร จํานวน 
1 เสน 
     - หัว RJ-45  2 หัว 
     - ปลั๊ก boot จํานวน 2 หัว 
     - คีมยํ้าหัว 1 อัน 
     - กรรไกร 1 อัน 
     - เครื่องทดสอบสาย 1 เครื่อง 
 

- ตองทําการตรวจสอบอุปกรณ
กอนเบิกมาใชงานทุกครั้ง 
-ไมเลนกันขณะเตรียมเครื่องมือ
และอุปกรณ  

2. ปอกสายสัญญาณ 
 
 
 
 
 

 

    ใชใบมีดของคีมยํ้าสายในการปอกสาย โดยกะ
ระยะประมาณ 2.5 ซม. 

-  สาย UTP 
-  คีมยํ้าหัว 

- อยาใหใบมีดของคีมปาดลึกไป
จนถึงตัวนําสัญญาณที่เปน
ทองแดง 

 
 โดยครูว ัชรินทร์  ผ่องศรี 



 สาขาวิชา  :    อิเล็กทรอนิกส ์

ชือวิชา      :      ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์                                         รหัสวิชา  3105-2010 

งาน           :      เข้าหัวสายคู่บิดเกลียวชนิดไม่มีชิลด์แบบไขว้ 

 

 

ใบลําดับขั นตอนการปฏิบัติงาน 
หน้าที 

     

แผ่นที : 
    

ขั นตอนการปฏิบัติงาน คําอธิบายขั นตอนการปฏิบัติงาน เครืองมือ/อุปกรณ์ หมายเหต/ุข้อควรระวัง 

3. คลายเกลียวสายสัญญาณ 
 

 

 

ใช้นิวมือบิดสายทีพันกันอยู่เพือคลายเกลียวสาย

ทีพันกันอยู่เป็นคู่แล้วใช้นิวรีดสายให้เรียบ 

สาย UTP อยาใหระยะคลายเกลียวเกินกวา 
½ น้ิว 

4. เรียงสายสัญญาณตามมาตรฐาน EIA/TIA 568 
   แบบไขว ้

 

เรียงสายสัญญาณตามสีที่ระบุตามมาตรฐาน 
โดยปลายดานหน่ึงเปนแบบ EIA/TIA568A 
และอีกดานเปนแบบ EIA/TIA568B 

สาย UTP พยายามใหสายเรียบตรง 
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5. ตัดปลายสาย 

 

ตัดปลายสายดวยคีมยํ้าสายดานที่เปนใบมีด โดยให
ปลายสายเสมอกัน 

คีมยํ้าสาย พยายามจับสายใหมีลักษณะ
เดียวกับที่จะเขาหัวสายแลวคอย
ตัดปลาย 

6. สอดสายสัญญาณเขาในหัว RJ-45 

 

จับปลายที่ตัดจนเรียบแลวใหแนนแลวสอดเขาไป
ในหัว RJ-45 โดยดูใหปลายสายชนดานในพอดี 
 

หัว RJ-45 ขณะสอดสายตองจับสายที่เรียง
แลวใหแนนอยาใหสายเคลื่อนที่
สลับเสนกับที่เรียงไว 
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7. Crimp หัวสาย 

 

นําหัว RJ-45 ที่สอดสายแลวนํามาใสในชองยํ้าสาย
ของคีมยํ้าสาย แลวบีบคีมเขาหากันใหแนน 

คีมยํ้าหัวสาย ตองใสหัว RJ-45 ใหลงลอคเพื่อใหซ่ี
เหล็กที่คีม กดไปบนขั้วทองแดงพอดี 
และย้ําแคครั้งเดียว 

8. ทดสอบสาย 
 

นําเครื่องทดสอบสายสัญญาณ มาเปดสวิตช แลว
เสียบปลายสายเขาทั้งสองดาน สังเกตไฟตองติดทุก
ดวง 

เครื่องทดสอบการนําสัญญาณ ตองใสหัว  RJ-45 ลงในหัวของ
เครื่องทดสอบใหแนนจนเกิดเสียง 
Click แสดงวามีการลอคแลว 
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9. ทําความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานและเก็บ 
เครื่องมือ และ
อุปกรณ 
 

ทําความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยรอบ  
    สวนเครื่องมือที่ใชทุกช้ินเก็บเขาตูเก็บอุปกรณ
ใหเรียบรอยเพื่อความสะดวกในการใชงานในครั้ง
ตอไป 
 

ไมกวาด 
ที่ตักขยะ 
ผาเช็ดโตะ 

ตองเก็บเศษสายที่ตกตามพื้นให
เรียบรอยเพราะสายมีขนาดเล็ก
อาจเปนอันตรายในกรณีเดิน
เหยียบอาจตําเขาไปในเทาได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยครูว ัชรินทร์  ผ่องศรี 
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ใบสั่งงาน 

หนาท่ี 

 
แผนท่ี : 

 
คําสั่ง  จงเขาหัวสายคูบิดเกลียวชนิดไมมีชีลดแบบไขว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
   เวลา     30     นาที 
 
 
 
 

ลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                    เครื่องมือ/อุปกรณ 

2. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ 
3. ปอกสายสัญญาณ 
4. คลายเกลยีวสายสัญญาณ 
5. เรียงสายตามมาตรฐาน EIA/TIA 568 
6. ตัดปลายสาย 
7. สอดสายสัญญาณเขาในหัว RJ-45 
8. Crimp หัวสาย  
9. ทดสอบสายสัญญาณ 
10. ทําความสะอาดอุปกรณ/เก็บอุปกรณ 

 
 

1. สายคูบิดเกลียวชนิดไมมีชีลด UTP ยาว 1 เมตร 
จํานวน 1 เสน 

2. หัว RJ-45 จํานวน  2 หัว 
3. คีมยํ้าหัวสายแลน 
4. เครื่องทดสอบการนําสัญญาณ 

 

โดยครูว ัชรินทร์  ผ่องศรี 


