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Our Story
The Knowledge offers a range of language training solutions 

to suit your learning needs. We were established with the 

aim to provide quality services. We have an extensive 

range of training development solutions available and 

always provide you with excellent service. 

Our Promise
We are committed to providing excellent service to our 
clients. Our courses will help you achieve success and 
results according to your organization’s goals. We make the 
process of learning new languages meaningful, authentic, 

and personal with customized programs at all levels.

Our Promise
เรามุ่งม่ันในการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพและเห็นผลเร็วท่ีสุดให้กับองค์กร ท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ด้วยทีมงานท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญอย่างมืออาชีพ
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Our Courses
Our courses are designed to specifically meet the needs of 
our clients. We provide high quality materials for assessment, 
learning and support with our professional education team. 
Our courses are based on real life situations and include lots 
of opportunities for consulting with our instructors, allowing 
you to quickly apply what you learn to your organization. 

Our Courses
เราให้บริการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน เราออกแบบหลักสูตรให้

ตรงกับความความต้องการของแต่ละองค์กรและหน่วยงานมากที่สุดโดยทีมอาจารย์ผู ้

เชี ่ยวชาญด้านการฝึกอบรม หลักสูตรของเราเน้นให้ผู ้ เรียนได้เรียนจากสถานการณ์จริง

ผู ้เรียนจะได้ฝึกคิดและโต้ตอบมากขึ ้นที ่จะช่วยเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้องค์กรของ

คุณก้าวสู ่ตลาดโลกได้อย่างมั ่นใจ 

Our History
The Knowledge was founded in 2011 by education 
professionals with 30 years of collective experience the 
sector. Our mission is to maintain the highest standards 
with the aim to provide quality services. Our training will help 
you run more effective management systems and enjoy 
real business benefits including improved quality, greater 
efficiency and higher customer satisfaction. We care about 
the results and we are continually seeking new ways to 

refine and improve our services. 

Our History
สถาบัน The Knowledge ก่อต้ังข้ึนในปี 2011 โดยผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษาท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี 
เป้าหมายของเราคือการเน้นคุณภาพการให้บริการด้านการจัดอบรมทางภาษาให้กับองค์กร โดยมีการพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ตรงต่อความต้องการของแต่ละองค์กรให้มากท่ีสุดเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์เป็นท่ีน่า

พอใจสำาหรับลูกค้าของเรา



ENGLISH 

OPENS 

Quick Fact: EF English Proficiency 
Index 2018

Thailand is currently

#16/21
in Asia for  

English is necessary for more jobs in more companies 

than ever before. Whereas once English skills were a job 

requirement for only particular senior roles, today supply 

chains, technical support, customer contacts, documentation, 

and management hierarchies all cross national borders. In a 

2016 survey, more than 70% of companies in 28 non-English-

speaking countries reported that English was important for 

their business, and 11% said it was the main language used. 

ทุกวันนี ้ โลกเปิดสู ่ เศรษฐกิจสากล ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาที ่ช่วย
ให้การติดต่อทางธุรกิจมีความสะดวกสบายมากขึ ้นมีความเข้าใจกัน
มากขึ ้น บุคคลากรที ่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีจึงได้เปรียบ
สามารถติดต่อพูดคุยกับคนได ทุกชาติ ทุกภาษา อีกทั ้ งยัง เพิ ่ม
โอกาสที่จะมีความก้าวหน้าในกหน้าที ่การงานแล้วตัวคุณล่ะ? พร้อมที่
จะพำฒนาภาษาอังกฤษไปกับเราหรือยัง

Learning a new language is a great 
benefit for employees which can in-
crease confidence and performance.

www.
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WHY 
CHOOSE US?

Every business is 
different, 
We’re committed to providing the best service for our clients and the best 
results for our students. We can customize the right training program the 
meet your needs. We want to be not just a supplier but your business 
partner. In order to meet this promise, we only hire  friendly, experienced, 
and positive team members to deliver quality to our valued clients. 

HERE ARE 5 GOOD 
REASONS 

1. More than 15 years of experience 
delivering 
language training solutions.

2. Experienced and motivating teachers.

3. We  respond to your feedback in a 
timely 
manner.

4. We aim for the highest quality for our 
clients. 

The most powerful tool for building business and 

relationships is language

ความต้องการที่แตกต่างกันในทุกธุรกิจ
เพราะฉะน้ันการออกแบบหลักสูตรอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าจึงสำาคัญมาก เรามุ่ง
เน้นการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพด้วยทีมงานท่ีมีประสบการณ์เพ่ือผลลัพท์ท่ีดีท่ีสุดให้กับองค์กรณ์ของคุณ 
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6. Pre & Post
Course Feedback 

Reports
Our reports compare the students’ scores on the pre-
course and post-course tests, give the final attendance 
average, detail comments from the teacher, and provide 
recommendations for further study.

ทางสถาบันมีการจัดทำารายงานต่าง เๆช่นการเข้าเรียน ผลการสอบ รวมถึงคำาแนะนำาเพ่ิมเติมท่ีมี
ประโยชน์กับผู้เรียนจากอาจารย์ผู้สอนให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบเก่ียวกับพำฒนาการของผู้
เรียนอย่างใกล้ชิด 5. Student

Orientation
On the first day of class, we will introduce your students 
to our support team, who they can contact for advice or 
to provide feedback at any time. We also help students 
register for any supplemental learning materials during the  
orientation session.

ในวันแรกของการเรียนทางสถาบันจะแนะนำาให้นักเรียนรู้จักกับทีมงานดูแลนักเรียนเพ่ือประสานงาน
ในเวลาท่ีนักเรียนมีคำาถามต่างๆในระหว่างการเรียนจะช่วยทำาให้นักเรียนเรียนได้อย่างเข้าใจมากข้ึน 

8. Advising
Based on students’ attendance, test performance, 
teacher assessment and study needs, we will meet with 
you to create a future training plan for each student.

หลังจบหลักสูตร เราจะรวบรวมรายงานต่างๆ เช่น การเข้าเรียนของนักเรียน ผลสอบ และการ
ประเมินผลของนักเรียนแต่ละคนจากครูผู้สอน ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรเพ่ือการ
วางแผนฝึกอบรมรวมถึงให้คำาแนะนำาการจัดอบรมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนในคร้ังต่อไป

7. Student
Rewards &  
Certificates

After the course, we present certificates to all students 
who have attended the required number of classes. At 
the client’s request, we can also arrange rewards for the 
top students in the class.

เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสำาคัญและให้ความร่วมมือในการเข้าอบรม ทางสถาบันจะ
มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนท่ีเข้าเรียนอย่างสม่ำาเสมอและผลการเรียนดีเด่นซ่ึงทางองค์กร
สามารถเตรียมรางวัลสำาหรับนักเรียนเพ่ือเป็นกำาลังใจให้กับผู้เรียนได้เช่นกัน

IN SIGHTFUL
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4. Training & 
Orientation

Before the course, we will train your teacher regarding 
the course objectives, the background of the students, 
and the background of the company. This helps the 
teacher adapt classroom activities to be more relevant 
to students’ work.

ก่อนเร่ิมหลักสูตทางสถาบันจะคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนท่ีมากด้วยประสบการณ์และเป็นกันเอง
เข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรณ์ช่วยให้บรรยากาศในการเรียนไม่น่าเบ่ือภายใต้การดูแล โดย 
Academic team ของเรา

3. Course
Consultation

Based on the results of the level test, we will meet with 
you to decide which materials are appropriate based 
on their ability level.

หลังจากการสอบวัดระดับแล้วทางทีมงานจะเข้าพบฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรเพ่ือใหคำา
แนะนำาหลักสูตรตามระดับภาษาของผู้เรียนเพ่ือให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. Level Testing
Level testing is vital to help place students in 
appropriate ability groups to ensure they benefit as 
much as possible from lessons.

เม่ือได้หลักสูตรตามความต้องการแล้วจะมีการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเบ้ืองต้นเพ่ือจัด
กลุ่มผู้เรียนอย่างเหมาะสม

1. Consultancy
A key part of our service is undertaking a 
comprehensive needs analysis, which is designed to 
provide us with a detailed picture of your company’s 
business goals and language development needs.

ส่ิงสำาคัญท่ีสุดในการบริการของเรา คือการให้คำาแนะนำาและการวิเคราะห์ความต้องการในการ
ฝึกอบรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายท่ีองค์กรวางไว้ให้มากท่ีสุด

IN SIGHTFUL
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W E  A R E 

A Flexible Study Plan  
Every company has different training needs. What works 
for Company A may not work for company B, . particularly 
when you’re trying to balance this with a busy personal 
and work life. With our service you can choose from a 
wide variety of courses and schedule lessons at any time 
of the day that is convenient for your staff. 

หน่ึงในปัญหาท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังในการจัดอบรมหลักสูตรคือการเลือกหลักสูตร
อบรมท่ีไม่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนทำาให้แรงจูงใจในการเรียนน้อยลง
และผลลัพธ์ของการจัดอบรมไม่เป็นท่ีน่าพอใจ หากคุณเลือกใช้บริการของเราคุณ
สามารถเลือกหลักสูตรได้ตามความต้องการของผู้เรียนและขององค์กรเพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด

F L E X I B L E
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W E  A R E 

Above is a sample schedule that includes a range of courses we suggest. This schedule can be adjusted as necessary to provide your team with the flexibility you 
desire. In addition, the working times can be adjusted to better suit the needs of your business. For example, the study schedule could start at 9am and finish at 5pm.

Example Schedule

Day 10:00AM 11:00AM 12:00AM 1:00PM 2:00PM 3:00PM 4:00PM 5:00PM 6:00PM

Monday
CORE

ENGLISH

(B1)

CORE

ENGLISH

(B1)

LUNCH PREP

CORE

ENGLISH

(A1)

CORE

ENGLISH

(A1)

CORE

ENGLISH

(pre-A1)

CORE

ENGLISH

(pre-A1)

PREP

Tuesday
CORE

ENGLISH

(A2)

CORE

ENGLISH

(A2)

LUNCH PREP
English for 

Sales

English for 

Sales

Personal 

Coaching

Personal 

Coaching
PREP

Wednesday
Email

English

(A1-A2)

Email

English

(A1-A2)

LUNCH PREP

Telephone

English  

(A2-B1)

Telephone

English  

(A2-B1)

English for 

Meetings

English for 

Meetings
PREP

Thursday
English for 

Negotiations

English for 

Negotiations
LUNCH PREP

CORE

ENGLISH

(pre-A1)

CORE

ENGLISH

(pre-A1)

CORE

ENGLISH

(B1)

CORE

ENGLISH

(B1)

PREP

Friday
CORE

ENGLISH

(A1)

CORE

ENGLISH

(A1)

LUNCH PREP
Personal 

Coaching

Personal 

Coaching

English for 

Presentations

English for 

Presentations
PREP

A Flexible Study Schedule
When your employees think about their study schedules, 
they most often try to stick to that schedule as much as 
possible. However sometimes the unexpected happens 
regarding work. We do understand this is a very common 
problem that can happen in every company. Flexibility 
helps your employees stay motivated. For optimal results, 
we recommend groups of 8 students studying 4 hours per 
week. Our team will work closely with you to make your 
schedule as flexible as possible. 

หน่ึงในปัญหาท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังในการจัดอบรม คือการเข้าเรียนของผู้เรียนท่ีไม่
สม่ำาเสมอ ซ่ึงเป็นปัญหาหลักของการจัดอบรมทีมงานของเราจะทำางานอย่าง
ใกล้ชิดกับลูกค้าเพ่ือทำาให้การจัดตารางเรียนน้ันมีประสิทธิภาพให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียนให้มากท่ีสุด 

F L E X I B L E



WHAT WE 

CORPORATE
ENGLISH 
TRAINING 

Email 
Writing in 

English

Presentations
in English

Negotiations
in English       

Telephone 
English

INDUSTRY 
SPECIFIC 
TRAINING

English  
for 

Hospitality 

English for 
Security

English for 
Retails

English for 
Insurance

CORPORATE
CHINESE
TRAINING 

Chinese 
for  Hotels

Chinese 
Foundations

One-to-one
Chinese
Training

Chinese 
Coversation

CORPORATE 
THAI 

TRAINING

Everyday 
Thai

Thai
culture

Thai
for Business 
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One-to-one
Thai

Training



Full Length Language 
Development Training

FOUNDATION 
ENGLISH 

CHINESE
TRAINING

SKILL-SPECIFIC 
ENGLISH

THAI
TRAINING
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BUSINESS ENGLISH
PRE-A1

BUSINESS ENGLISH
A1

(BEGINNER)

BUSINESS ENGLISH
A2

(PRE-INTERMEDIATE)

BUSINESS ENGLISH
B1

(INTERMEDIATE)

BUSINESS ENGLISH
B2

(UPPER-INTERMEDIATE)

CHINESE FOUNDATION 1

CHINESE FOUNDATION 2

CHINESE FOUNDATION 3

CHINESE FOUNDATION 4

CHINESE FOR HOTELS 1

CHINESE FOR HOTELS 2 Skill 
Specific English

COLLECTED PACKAGE 

ENGLISH FOR RETAIL

HOSPITALITY ENGLISH 

CHINESE FOR HSK TEST 

SPECIFIC WORKSHOP

ENGLISH FOR TELEPHONING 

ENGLISH FOR SOCIALIZING 

ENGLISH FOR MEETINGS

ENGLISH FOR NEGOTIATING 

ENGLISH FOR 
PRESENTATIONS 

ENGLISH FOR ENGINEERING

THAI SPEAKING FOR
 PRE-INTERMEDIATE 

THAI WRITING FOR 
BEGINNERS

THAI WRITING FOR 
PRE-INTERMEDIATE

THAI FOR BUSINESS

THAI SPEAKING FOR 
BEGINNERS 

Move forward with confidence, and confidence 

comes from discipline and training

B1 & B2 are generally the target 
levels required of most businesses. 
We designed courses that target 
the specific language needs of 
your business. This ensures your 
investment in training is more 



Clients We’ve Worked 
We are proud to have worked with some of the largest organizations and companies 
in Thailand. They have partnered with The Knowledge because we focus our 
language development solutions on meeting the specific and unique needs of each 
business through extensive needs analysis and targeted material selection; this 
ensures we deliver better, faster results, with increased efficiency and satisfaction. 
Below are just a range sample of the companies that have chosen our services.

The Knowledge14
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The Knowledge have helped LH Mall 

& Hotel to move forward with a better 

understanding of the English and 

Chinese language.

Pattama Charoenpornphom
Assistant Vice President, LH Mall & Hotel Co., 


