
คําแนะนําการใชโทรศัพท 
 
การเรียกออก 

การโทรติดตอพนักงานรับโทรศัพท (Operator) 
ยกหู >> กด 0 >> สนทนา 
 

การโทรออกภายในมหาวิทยาลัย 
ยกหู >>  กดเลขหมายภายในที่ตองการติดตอ >> สนทนา 
 

การโทรออกภายนอกมหาวทิยาลัย 
ยกหู >> กด 9 หรือ กด 72 (รอสัญญาณ) >> กดเลขหมายที่ตองการติดตอ >> สนทนา 

 
การจองสาย 

เมื่อยกหูกดเลขหมายที่ตองการติดตอแตสายไมวาง  ทานจะไดยนิเสียงอัตโนมัติ “หากทานตองการให
เรียกกลับกรุณากด 5”  เมื่อกด 5 ทานจะไดยินเสียงอัตโนมัติ “ระบบรับทราบความตองการของทานแลว 
กรุณาวางสาย”  และเมื่อสายปลายทางวางระบบจะทําการเรียกไปที่สายปลายทาง 
 - การจองสายแบบถือสายรอ 

ยกห ู >> กดเลขหมายภายใน (ไมวาง) >> กด 6 ถือสายรอ (เมื่อสายปลายทางวาง ระบบจะมี
สัญญาณเรียกไปที่สายปลายทาง) >> ปลายทางยกหูสนทนา 

 

 - การจองสายแบบวางสาย 
ยกหู >> กดเลขหมายภายใน (ไมวาง) >> กด 5 >> วางสาย (เมื่อสายปลายทางวาง ระบบจะมี
สัญญาณเรียกไปที่สายปลายทาง) >> ปลายทางยกหูสนทนา 

 

 - การจองสายเมื่อปลายทางไมมีผูรับสาย 
ยกห ู >> กดเลขหมายภายใน (สัญญาณวางแตไมมีผูรับสาย) >> กด 5 >> วางสาย (เมื่อ
ปลายทางยกห ูจะไดยนิเสียงอัตโนมัติ “เคร่ืองของทานถูกจองสาย  ถาตองการยกเลิก กด *68”  
หลังจากนัน้ระบบจะมีสัญญาณเรียกไปยังเครื่องตนทางที่จองสาย  >> ตนทางรับสายสนทนา 

 

 - การยกเลิกจองสาย  
เครื่องที่จองสาย

ยกหู >> กด *67 (จะไดยนิเสียงอัตโนมตัิ “ระบบรับทราบความตองการของทานแลว 
กรุณาวางสาย”)  >> วางสาย 

 

เครื่องที่ถูกจองสาย
ยกหู >> กด *68 (จะไดยนิเสียงอัตโนมตัิ “ระบบรับทราบความตองการของทานแลว 
กรุณาวางสาย”)  >> วางสาย 
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การรับสายแทน 
- การรับสายแทนนอกกลุม 

ยกห ู>> กด *1  >> กดเลขหมายเครื่องที่ตองการรับแทน 
ตัวอยาง ตองการรับสายแทนเบอร 9999  >>  ยกหู กด *1 >>  กด 9999 

 

- การรับสายแทนในกลุม  (ตองมีการจัดเลขหมายไวเปนกลุม) 
ยกห ู>> กด ** 

 
การฝากสาย 

- การฝากสายแบบไมมีเงื่อนไข 
ยกห ู >> กด *60 (จะไดยนิเสียงอัตโนมัติ “กรุณากดหมายเลขที่ทานตองการ”)                   
>> กดเลขหมายเครื่องปลายทางที่ตองการฝากสาย >> วางสาย   
(ทุกสายที่โทรเขามาระบบจะเรียกที่เครื่องปลายทางที่ฝากสาย) 
 

ตัวอยาง ตองการฝากสายไปที่เบอร 9999  >>  ยกหู กด*60 >>  กด 9999  วางสาย 
 

- การฝากสายเมือ่สายไมวาง 
ยกห ู >> กด *61 (จะไดยนิเสียงอัตโนมัติ “กรุณากดหมายเลขที่ทานตองการ”)                   
>> กดเลขหมายเครื่องปลายทางที่ตองการฝากสาย >> วางสาย 
(ทุกสายที่โทรเขามา  กรณีทีส่ายไมวางระบบจะทําการเรียกที่เครื่องปลายทางที่ฝากสาย) 
 

ตัวอยาง ตองการฝากสายไปที่เบอร 9999  >>  ยกหู กด *61 >>  กด 9999  วางสาย 
 

- การฝากสายเมือ่ไมมีผูรับสาย 
ยกห ู  >>  กด *62 (จะไดยินเสียงอัตโนมัติ “กรุณากดหมายเลขที่ทานตองการ”)  >>    
กดเลขหมายเครื่องปลายทางที่ตองการฝากสาย  >>  วางสาย 
(ทุกสายที่โทรเขามาจะเรยีกที่เครื่อง 4-5 คร้ัง  ถาไมมีผูรับสายระบบจะทําการเรียกที่เครื่อง
ปลายทางที่ฝากสาย) 
 

ตัวอยาง ตองการฝากสายไปที่เบอร 9999  >>  ยกหู กด*62 >>  กด 9999  วางสาย 
 

- การฝากสายเมือ่ไมมีผูรับสายหรือไมวาง 
ยกห ู >> กด *63 (จะไดยนิเสียงอัตโนมตัิ “กรุณากดหมายเลขที่ทานตองการ”)  >>          
กดเลขหมายเครื่องปลายทางที่ตองการฝากสาย >> วางสาย 
(ทุกสายที่โทรเขามา ถาไมมีผูรับสายหรือสายไมวาง  ระบบจะทําการเรียกที่เครื่องปลายทางที่
ฝากสายทันที) 
 

ตัวอยาง ตองการฝากสายไปที่เบอร 9999  >>  ยกหู กด*63 >>  กด 9999  วางสาย 
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- การยกเลิกการฝากสาย 
เมื่อยกห ู(จะไดยินเสยีงอัตโนมัติ “หมายเลขนี้ทําการฝากสายไว  หากทานตองการยกเลิกกรุณา
กดเครื่องหมาย *64”)  >> กด *64 (จะไดยินเสยีงอัตโนมัติ “ระบบรับทราบความตองการของ
ทานแลวกรุณาวางสาย”)  >> วางสาย 

 
การโอนสาย 

- แบบที่ 1 (การโอนสายทันที) 
ยกห ู>> กด FLASH หรือ Hook Switch (ปุมวางห)ู จะไดยินเสียงอัตโนมัติ “กรุณากดหมายเลข
ท่ีทานตองการ”  >> กดเลขหมายที่ตองการโอน >> วางห ู
 

ตัวอยาง ตองการโอนสายไปที่เบอร 9999  >>  ยกหู กด FLASH หรือปุมวางหู >>  กด 9999  
วางสาย 

 

- แบบที่ 2 (การโอนและแจงขอความ) 
ยกห ู>> กด FLASH หรือ Hook Switch (ปุมวางห)ู จะไดยินเสียงอัตโนมัติ “กรุณากดหมายเลข
ท่ีทานตองการ”  >> กดเลขหมายที่ตองการโอน >> รอผูรับรับสาย  >> แจงขอความแลววางห ู
 

ตัวอยาง ตองการโอนสายไปที่เบอร 9999  >>  ยกหู กด FLASH หรือปุมวางหู >>  กด 9999  
>>  รอผูรับสายสนทนา  >>  วางสาย 

 

- กรณีโอนสายแลวแตสายที่โอนไปไมวาง 
กด FLASH  เพื่อดึงสายเดิมมาสนทนา 

 
การทําฟงกชัน่ขณะที่กําลังสนทนา 

- การรับสายเรียกซอน (ขณะสนทนาอยู) 
ขณะสนทนา  >>  กด FLASH หรือ Hook Switch (ปุมวางหูก)  >> กด  *74  >>  สนทนากับ
สายที่เรียกเขามาใหม 

 

- การสลับสายสนทนา 
ขณะสนทนา >> กด FLASH หรือ Hook Switch (ปุมวางหู) เพื่อพักสาย >> กดเบอรภายในที่
ตองการติดตอ >> กดปุม FLASH หรือ Hook Switch (ปุมวางห)ู ซํ้าเพือ่สนทนากับสายแรก 

 

- การประชุม 3 สาย 
ขณะสนทนากบัสายที่ 1 >> กด FLASH หรือ Hook Switch (ปุมวางหู) เพื่อพักสาย >> กดเบอร
ภายในที่ตองการติดตอ >> กดปุม FLASH หรือ Hook Switch (ปุมวางหู) ซํ้าจนกวาจะพกัสาย
ทั้งสอง >>  กด 3  >>  สนทนา 
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- การประชุม 29 สาย 
เปนการสนทนาพรอมกัน 29 สาย (รวมทั้งสายภายในและสายภายนอกไมเกนิ 29 สาย) ตองมีการ
นัดเวลาและแจงรหัสการประชุมเปนตวัเลข 4 ตัว เมื่อถึงเวลานัดหมายทุกเครื่องตองดําเนินการดังนี้ 

 

ยกห ู >> กด ##6  (จะไดยนิเสียงอัตโนมตัิ “กรุณาใสรหัสผานของทาน”)  >> กดรหัสผาน
ตัวเลข 4 ตวั ตามที่ตกลงกันไว (จะไดยินเสียงสัญญาณพักสายเพื่อรอสายอื่นเขามาสนทนารวม) 
>> ถือสายรอ 

 
การปองกันโทรออกสายนอก (Pad lock) 

- การปองกันการโทรออก 
ยกห ู>> กด *77 (จะไดยินเสียงอัตโนมัติ “ระบบรับทราบความตองการของทานแลวกรุณาวาง
สาย”) >> วางสาย  

 

- การยกเลิกการปองกันการโทรออก 
ยกห ู (จะไดยนิเสียงอัตโนมตัิ “หมายเลขนี้ไดทําการปองกันการโทรออกไว หากทานตองการ
ยกเลิกกรุณากดโคดยกเลิกคะ”)  >> กด *77 (จะไดยนิเสียงอัตโนมัต ิ “กรุณาใสรหัสผานของ
ทานคะ”)  >>  ใสรหัสประจําเครื่อง XXXX (รหัสทุกเครื่องที่ยังไมเคยแกไขจะเปนศูนย 4 ตัว 
0000) >>  เมื่อใสรหัสผานเรียบรอยแลว (จะไดยินเสยีงอัตโนมัต ิ“ระบบรับทราบความตองการ
ของทานแลวกรุณาวางสาย”)  >> วางสาย 

 
การเปล่ียนรหัสประจําเครื่อง 

ยกห ู>> กด ##4 (จะไดยินเสียงอัตโนมัติ “กรุณาใสรหัสผานขอทานคะ”) >> รหัสเกา 0000 (จะ
ไดยนิเสียงอัตโนมัติ “กรุณาใสรหัสผานขอทานคะ”) >> รหัสใหม XXXX (จะไดยินเสยีง
อัตโนมัติ “ระบบรับทราบความตองการของทานแลวกรุณาวางสาย”) >> วางสาย 

 
การตั้งเวลาปลกุ (Wake up) 

- การตั้งเวลาปลกุ  (Wake up) 
ยกห ู >> กด **80 (จะไดยนิเสียงอัตโนมตัิ “ใสเวลาท่ีทานตองการคะ”) >> ใสเวลา HH:MM 
(จะไดยนิเสียงอัตโนมัติ“ระบบรับทราบความตองการของทานแลวกรุณาวางสาย”) >> วางสาย 
 

- การยกเลิกตั้งเวลาปลุก ( Cancel Wake up) 
ยกห ู >> กด **81 (จะไดยนิเสียงอัตโนมตัิ “ระบบรับทราบความตองการของทานแลวกรุณา
วางสาย”)  >> วางสาย 
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