การประกวด The Best Contact Center Awards 2016
ั ไทย
จ ัดโดย สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศพท์

1. ความเป็นมาของการจ ัดประกวด
ั ไทย (Thai Contact Center Trade Association)
สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศพท์
ื่ ย่อว่า “TCCTA” ได ้ดาเนินการจัดตัง้ ขึน
มีชอ
้ เมือ
่ วันที่ 14 ตุลาคม 2557 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า กระทรวง
พาณิชย์

ตามพระราชบัญญัตส
ิ มาคมการค ้า

พ.ศ.2509

สมาคมการค ้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย

(TCCTA) เป็ นสมาคมวิชาชีพด ้านการบริการลูกค ้าทางโทรศัพท์ ดาเนินการโดยไม่หวังผลกาไร มุง่ ส่งเสริมความ
เจริญทางด ้านเศรษฐกิจของประเทศ ด ้วยการส่งเสริม พัฒนาธุรกิจศูนย์บริการ วิชาชีพ และความสามารถของผู ้
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับงานด ้านการบริการลูกค ้าทางโทรศัพท์ (คอลเซ็นเตอร์) ในประเทศไทย
นอกจากนัน
้ สมาคมการค ้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย ยังได ้เป็ นสมาชิกของ APCCAL - Asia
Pacific Contact Center Association Leaders ซึง่ เป็ นสมาคมผู ้นาทางด ้าน Call Center ทีม
่ ก
ี ารทางานร่วมกัน
จาก 11 สมาคมใน 11 ประเทศ อันได ้แก่ ออสเตรเลีย, จีน, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, เกาหลี, มาเลเซีย, ฟิ ลป
ิ ปิ นส์,
นิวซีแลนด์, สิงคโปร์, ไต ้หวัน และประเทศไทย
โดยในปี 2015 ทีผ
่ า่ นมา สมาคมการค ้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA) ได ้มีการจัด
ประกวด

TCCTA

Contact

Center

Awards

และมอบรางวัลอันทรงคุณค่า

เพือ
่ ส่งเสริมและสนับสนุน

ผู ้ประกอบการ Call Center ทีม
่ ผ
ี ลงานการสร ้างสรรค์คณ
ุ ภาพงานบริการทีโ่ ดดเด่น และสร ้างความประทับใจ
ให ้แก่ผู ้ใช ้บริการอย่างเป็ นเลิศ

ด ้วยความมุง่ มั่นทีจ
่ ะส่งเสริม กระตุ ้นการบริการทางโทรศัพท์ หรือ Call Center ให ้มีการตืน
่ ตัว มุง่ เน ้น
การพัฒนาระบบงานบริการ พัฒนาบุคลากรทีใ่ ห ้บริการ ยกระดับการบริการ พร ้อมรับประกันคุณภาพการบริการ
ผ่านระบบโทรศัพท์ ที่เป็ นเลิศ เพือ
่ สร ้างความมั่นใจให ้แก่ผู ้ใช ้บริการ Call Center ทางสมาคมการค ้าธุรกิจ
ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA) จึงได ้มีการจัดการประกวด Call Center ขึน
้ อย่างต่อเนือ
่ ง
สมาคมการค ้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA) จะทาการพิจารณาตัดสินจากผู ้เข ้าประกวด
ทีม
่ ศ
ี ูนย์บริการ Call Center, บุคลากร Call Center และการบริการ Call Center ดีเด่น ทีเ่ ข ้าหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณา สามารถสร ้างความอบอุ่นใจ ประทับ ใจให ้แก่ผู ้ใช ้บริการ โดยสมาคมฯ จะมอบรางวั ลและประกาศ
เกียรติคณ
ุ เพือ
่ เป็ นขวัญกาลังใจให ้แก่ผู ้เข ้าประกวด ทีผ
่ า่ นหลักเกณฑ์การพิจารณาทีท
่ างสมาคมฯ ได ้กาหนดไว ้

2. ว ัตถุประสงค์
1) เพือ
่ พัฒ นาศักยภาพพนั กงาน Call Center

ให ้มีคุณภาพในระดับดีเ ยีย
่ ม (Premium

Quality

Excellence)
2) เพือ
่ กระตุ ้นการทางานของพนักงาน Call Center ให ้อยูใ่ นระดับมาตรฐาน อย่างต่อเนือ
่ ง
3) เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพการบริการให ้ดียงิ่ ขึน
้
4) เพือ
่ สร ้างภาพลักษณ์การบริการของผู ้ประกอบธุรกิจ
3. ประโยชน์ทจ
ี่ ะได้ร ับ
1) ผู ้ประกอบธุรกิจ จะได ้รับการรับรองมาตรฐานการบริการ ทัง้ จากสมาคมการค ้าธุรกิจศูนย์บริการทาง
โทรศัพท์ไทย (TCCTA) และ APCCAL - Asia Pacific Contact Center Association Leaders
2) ผู ้ประกอบธุรกิจ จะได ้รับการยกย่อง สมควรเป็ น Call Center ตัวอย่างทีด
่ ี
3) ผู ้ประกอบธุรกิจ สามารถใช ้ใบรับรองมาตรฐานการบริการ เป็ นใบเบิกทางด ้านการตลาด สามารถ
สร ้างภาพลักษณ์ และยืนยันคุณภาพการให ้บริการต่อสังคมส่วนรวม
4) ผู ้บริโภคมัน
่ ใจว่าจะได ้รับการบริการทีด
่ ี จากหน่วยงานผู ้เข ้าประกวด
4. คุณสมบ ัติของผูส
้ ม ัคร
1) ผู ้สมัครต ้องเป็ นองค์กรหรือหน่วยงาน ทีจ
่ ดทะเบียนการประกอบธุรกิจในประเทศไทย
2) ผู ้สมัคร/ผู ้ประกอบธุรกิจ มีความยินดีทจ
ี่ ะให ้ความร่วมมือในการเผยแพร่สงิ่ ทีก
่ จ
ิ การได ้ดาเนินการ เป็ น
ตัวอย่างให ้แก่ธรุ กิจอืน
่ ๆ ตามสมควร
5. กระบวนการประเมินและค ัดเลือกศูนย์บริการ Call Center ดีเด่น

ผู ้สมัครยืน
่ เอกสารการสมัคร
ตรวจสอบเอกสารการสมัคร

ประเมินเอกสาร
ั ภาษณ์/ประเมินการปฏิบัตงิ าน
นั ดสม

นาเสนอคณะกรรมการ
พิจารณา
แจ ้งผลการพิจารณา

มอบรางวัล

แจ ้งผลให ้ผู ้เข ้าประกวดทราบ

หล ักเกณฑ์การประเมิน Call Center
“The Best Contact Center Awards 2016”

1. ข้อกาหนด

หลักเกณฑ์นี้จะเป็ นหลักเกณฑ์ทใี่ ช ้ในการประกวด Call Center สาหรับคณะกรรมการพิจารณา
ตัดสินรางวัล เพือ
่ ให ้คะแนนผู ้เข ้าประกวดในแต่ละประเภท ตามมาตรฐานทีก
่ าหนด โดยสมาคมการค ้าธุรกิจ
ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA) จะรับรองคุณภาพ The Best Contact Center Awards ประจาปี
2016 ตามเงือ
่ นไขหลักเกณฑ์ การบริหารจัดการ การควบคุมคุณภาพ ทีก
่ าหนดไว ้ในฉบับนี้

2. ขอบข่าย
หลักเกณฑ์นี้ จะเป็ นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา การประเมิน Call Center ดีเด่น (Contact Center
Awards) สาหรับองค์กร หน่วยงาน ธุรกิจทุกประเภท ทุกขนาด รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ โดยครอบคลุมทัง้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hardware
Software
People
Process
Facility
Management
Customer Satisfaction

3. การนาไปใช ้
1.
2.

หลักเกณฑ์นี้ จะนาไปใช ้ในการพิจารณาศูนย์บริการ Call Center ดีเด่น โดยมุง่ เน ้นทีก
่ ารบริหาร
จัดการ และการบริการ ได ้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
้รางวั
ผู ้ได ้รั บ รางวั ล สามารถใช
ล และใบประกาศเกียรติคุณ เพือ
่ ยืนยันคุณภาพการให ้บริก ารต่อ
สังคม

4. บทนิยาม








ั ท์ไ ทย (TCCTA)” หมายถึง หน่ ว ยงานที่ม ี
“สมาคมการค้า ธุ ร กิจ ศูน ย์บ ริก ารทางโทรศ พ
บทบาทและหนา้ ที่ ในการจัด การประกวด พิจ ารณาตั ด สิน และรั บ รองคุณ ภาพงานบริก าร Call
Center แก่ผู ้เข ้าประกวด
“ผูเ้ ข้าประกวด” หมายถึง สมาชิกของสมาคมฯ ทีป
่ ระสงค์เข ้าประกวด Call Center
“Call Center” หมายถึง ศูนย์บริการทางโทรศัพท์
่ รางวัลทีใ่ ช ้ในการประกวด Call Center
“The Best Contact Center Awards” หมายถึง ชือ
“หน่วยงาน” หมายถึง หน่วยงาน Call Center หรือศูนย์บริการ Call Center รวมถึง หน่วยงาน
Contact Center
“ข้อ ก าหนดของหลก
ั เกณฑ์” หมายถึง ข ้อตกลงหรือ เงื่อ นไข ที่ห น่ ว ยงานต ้องนาไปปฏิบั ต ิ
อย่า งมีป ระสิท ธิผ ล เพื่อ ให ้ได ้มาซึง่ รางวั ล และใบประกาศเกีย รติคุณ ของสมาคมการค ้าธุร กิจ
ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย

5. ประเภทรางว ัล
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท จานวนรวม 12 รางวัล ได ้แก่:
ประเภทที่ 1 - Organization Awards :
1. The Best Facilities Contact Center
2. The Best Human Care Contact Center
3. The Best Effective Technology Contact Center
4. The Best Effective Software Contact Center
5. The Best Work Flow Contact Center
6. The Best Professional Management Contact Center
7. The Best Customer Satisfaction Contact Center
8. The Best Contact Center of The Year

ประเภทที่ 2- Individual Awards :
1. The Best Contact Center Manager
2. The Best Contact Center Supervisor
3. The Best Contact Center Agent
4. The Best Contact Center Support Professional of The Year

