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Past tense past continuous tense

Knowledge                    Past continuous tense เปน tense ที่ใชบอกวาในอดีตกําลังทําอะไรอยู และเปน tense ที่คอนขางจะซับซอนเพราะมักจะใชกันในรูปแบบที่มีเหตุการณ 2 เหตุการณเกิดขึน้พรอมๆกัน โครงสรางพื้นฐานของ tense น้ี I, he ,she, it, a noun                       +                      was                 +          v.+ing you, we, they, nouns                    +                      were              +          v.+ing
หลักการใช 1.     ใชเลาถึงเหตุการณที่กําลังเกิดขึน้ในอดีต โดยแบบน้ีมักจะไมคอยเกิดขึน้สักเทาไรนัก เชน I went to the park yesterday. My mom and dad were having lunch. My younger brother was climbing the tree. My dog was chasing an old lady. I was running after my dog. It was a wonderful day. หรือจะใชบอกเหตุการณที่กําลังเกิดขึน้พรอมกันในอดีตก็ได I was sleeping when it was
raining. ฉันกําลังนอนหลับขณะที่ฝนกําลังตก My dad was dancing as my mom was watching TV. พอของฉันกําลังเตนขณะที่แมกําลังดูทีวี 2.     ใชบอกเหตุการณที่กําลังเกิดขึน้ในอดีตแลวยังไมจบกระบวนการ แตมีอีกเหตุการณเขามาแทรก โดยลักษณะน้ีเปนลักษณะที่มักจะพบเปนสวนใหญและมีความสับสนเกิดขึน้ได เน่ืองจากมีสองเหตุการณที่ไมไดเกิดขึน้พรอมกัน จึงตองใช tense สองแบบ ก็คือ
-         เหตุการณที่เกิดกอนและกําลังเกิดขึน้อยู Past continuous tense -         เหตุการณที่เกิดขึน้ทีหลัง past simple tense ยกตัวอยางเชน              My dad arrived while I was sleeping.              I was sleeping when my dad arrived.              พอมาถึงขณะที่ฉันกําลังนอนอยู *มี เคล็ดลับอยูเล็กนอยก็คือ ประโยคที่อยูหลัง while หรือ as ใหใช past continuous tense สวนประโยคที่อยูหลัง when ใหใช
past simple tense Page 2 OUR COURSES              ทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงและสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน องคกรที่พรอมดวยวิสัยทัศนและทีมงานที่แข็งแกรงเทาน้ัน จึงจะสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นใจ และมั่นคง ecc Corporate Training Department กอตัง้ขึน้เพื่อตอบสนองความตองการของบริษัท หนวยงาน และองคกรตางๆ ที่มีความประสงคที่จะจัดฝกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ และ
คอมพิวเตอร แกเจาหนาที่หรือพนักงานภายในองคกร สะดวกสบาย..สามารถเลือกสถานที่ฝกอบรมไดทัง้ที่องคกรของทาน หรือที่ ecc สาขาที่ทานสะดวกกวา 50 สาขา ทัง้ในกรุงเทพฯ และสวนภูมิภาค คุณภาพเขมขน..ดวยหลักสูตรหลากหลายการใชงาน ถายทอดผานวิทยากรผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณสูง มาตรฐานรับรองระดับสากล..ดวยการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008  Home | Top
Page 3 OUR COURSES               หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร และความเขาใจภาษาอังกฤษแกผูเรียน ใหสามารถใชภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนจะไดฝกทักษะการใชภาษาทัง้ 4 ดาน ไดแก การพูด การฟง การอาน และการเขียน ดวยเน้ือหาที่ครอบคลุมทัง้การใชไวยากรณ คําศัพทการออกเสียง รวมทัง้กิจกรรมตางๆ ที่มีเน้ือหาหลากหลาย
ชวยพัฒนาทักษะการพูด และการฟงภาษาอังกฤษ ใหแกผูเรียนไดเปนอยางดี               หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ ของ ecc มีทัง้หมด 7 ระดับ ตัง้แตระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง โดยแตละระดับจะแบงเปน 2-4 หลักสูตร รวมทุกระดับ 26 หลักสูตร ซึง่ผูเรียนสามารถเริ่มเรียนในระดับไหนก็ไดที่เหมาะสมกับผูเรียน โดยวัดจากการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Level 1   TAKE OFF     เริ่มตนเรียนรูไวยากรณ
และคําศัพทขัน้พื้นฐาน ประโยคสัน้ๆ ทั่วไปได Level 2   ADVENTURE     สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ประโยคพื้นฐานในชีวิตประจําวันได Level 3   CITY WALK     ผูเรียนสามารถพูดคุย โตตอบบทสนทนาไดอยางถูกตอง เหมาะสม Level 4   METROPOLIS     สามารถสื่อสารและเขาใจบทสนทนาภาษาอังกฤษยากๆ ได มีความคลองแคลวมากยิ่งขึน้ Level 5   PROFICIENCY     เขาถึง และเขาใจ
บทสนทนาที่ซับซอนไดอยางงายดาย Level 6   TOP NOTCH     เรียนรูศัพทเทคนิค ศัพทเฉพาะทาง และประโยคในรูปแบบตางๆ ไดอยางถูกตอง Level 7   EXCELLENCE     สื่อสารไดอยางคลองแคลว ทัง้การฟง พูด อาน เขียน เทียบเคียงเจาของภาษา  Home | Top Page 4 OUR COURSES               หลักสูตรน้ีเนนการฝกทักษะในการฟง พูด อาน เขียน การออกสําเนียงภาษาใหถูกตองเหมาะสม  เริ่มดวย
การเรียนระบบเสียงอานหรือตัวอักษรพินอิน (Pinyin) ที่ใชอักษรโรมันเทียบเสียงภาษาจีน พรอมวรรณยุกตทัง้ 4 เสียง การฝกเขียนอักษรจีน โดยมีการแสดงลําดับขีดในการเขียนอยางชัดเจน หลังจากจบหลักสูตรน้ีแลวผูเรียนจะรูคําศัพทประมาณ 1,200 คํา โดยการเรียนจะเนนการฝกใชภาษาในชีวิตจริง หลักสูตรภาษาจีนกลางมีทัง้หมด 5 ระดับ 15 หลักสูตรๆ ละ 30 ชม. ภาษาจีนกลางสําหรับเด็ก             ผู
เรียนจะไดเรียนรูการออกเสียงระบบ Pinyin เนนการฝกทักษะการสื่อสารทัง้ 4 ดาน ผูเรียนไดเรียนรูคําศัพทจากสิ่งตางๆ รอบตัว รวมทัง้ไดเรียนรูวัฒนธรรมประเพณี ผูเรียนจะสามารถเริ่มพูดประโยคงายๆ จนถึงสามารถพูดประโยคที่ซับซอนได โดยหลักสูตรน้ีมีทัง้หมด 4 ระดับ 2 หลักสูตรๆ ละ 30 ชม.  Home | Top Page 5 OUR COURSES             หลักสูตรน้ีเหมาะสาหรับผูเริ่มตนเรียนจนถึงระดับสูง โดย
เริ่มจากการเรียนรูอักษรภาษาญี่ปุนทุกประเภท เพื่อเปนการปูพื้นฐานใหแนน และเพื่อการตอยอดในขัน้ที่สูงขึน้ตอไป ไมวาจะเปนฮิรางานะ คาตะคานะ และคันจิ เพื่อการสื่อสาร และใชงานอยางมีประสิทธิภาพ ทัง้การสนทนา ฟง การออกเสียง สําเนียง และการเขียน ผานแบบฝกหัด และกิจกรรมตางๆ ที่สนุกสนานนาสนใจ โดยมีทัง้หมด 5 ระดับละ 4-5 หลักสูตรๆ ละ 30 ชม.        ภาษาญี่ปุนสําหรับเด็ก
            เริ่มตนเรียนรูภาษาญี่ปุนไดงายๆ แมไมมีพื้นฐานความรูมากอน กับการสอนในแบบพิเศษ ดวยการเรียนรูตัวอักษรทัง้ 3 แบบของญี่ปุน และศัพทพื้นฐานใหสามารถสนทนา แตงประโยค อานการตูน และนิทานญี่ปุนไดอยางสนุกสนาน นอกจากน้ียังมีหลักสูตรพิเศษ เพื่อเตรียมความพรอมในการสอบ Pat สําหรับนักเรียนมัธยมปลาย หลักสูตรภาษาญี่ปุนสําหรับเด็ก มีทัง้หมด 2 กลุม 9 ระดับ 36 หลักสูตร  
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