
Język akademicki
Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie
polski tajski
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia... เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...

Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy

W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam
próbę...

การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุด
มุ่งหมายเพื่อ...

Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych
obejmujących...

สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการคร
อบคลุมข้อมูล...

Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze
argumenty

Podsumowując, ... สรุปทั้งหมด...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

W podsumowaniu, ... โดยสรุป...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski
polski tajski
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do
lepszego zrozumienia czynników...

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พ
ัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการขอ
งปัจจัยต่างๆ...

Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków 

W sumie... ทั้งหมด...
Używane przy ogólnej ocenie pracy

Ogólnie... โดยภาพรวมแล้ว...
Używane przy ogólnej ocenie pracy

...prowadzi do wniosku, że... ...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami

Wyżej wymienione argumenty potwierdzają,
że...

ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...

Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
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Widzimy więc, że... เราสามารถเห็นได้ว่า...

Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania

Wszystko to wskazuje na fakt, że... ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห
็นข้อเท็จจริงที่ว่า...

Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania

Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu... การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย.
..

Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek

Ogólnie rzecz biorąc, ... โดยสมดุลแล้ว...
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy

Należy mieć na uwadze szereg czynników
ograniczających naszą pracę, jak i obszar
przyszłych badań...

การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับ
การวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...

W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników

Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu
czynników, które...

ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมี
ปัจจัยที่...

Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków 

Oczywiście, niektóre z przedstawionych w
pracy propozycji nie należą do najnowszych
odkryć...

อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประก
ารที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่
เหมือนใครเสมอไป...

Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników

Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej
pracy opiera się na trzech obszarach...

อย่างไรก็ตาม
เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด
3 สาขางาน

Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników

Nasze badanie ma na celu zrozumienie
procesu...

การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสม
ือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้า
ใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ

Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
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