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Lezárás - Összefoglalás
magyar thai
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a
dolgozatba, hogy ...

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...

A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos

Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte
meg, hogy ...

การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุด
มุ่งหมายเพื่อ...

A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál

A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: .... สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการคร
อบคลุมข้อมูล...

A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor
használatos

Összefoglalva, ... สรุปทั้งหมด...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Összefoglalva ... โดยสรุป...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés
magyar thai
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ...
szakmai megértését.

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พ
ัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการขอ
งปัจจัยต่างๆ...

A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos

Összességében ... ทั้งหมด...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél

Egészében véve ... โดยภาพรวมแล้ว...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél

.... ahhoz a következtetéshez vezet minket,
hogy ...

...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...

Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk
őket alá
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A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ... ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...

Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk
őket alá

Láthatjuk, hogy ... เราสามารถเห็นได้ว่า...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le

Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ... ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห
็นข้อเท็จจริงที่ว่า...

Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le

A .... megértése segíthet felfedni .... การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย.
..

Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet

Összevetve... โดยสมดุลแล้ว...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó

A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és
jövőbeli kutatási területeket is meg kell
említenünk ...

การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับ
การวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...

A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők
elfogadására/beismerésére

Így a dolgozatban számos tényező található,
amely ...

ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมี
ปัจจัยที่...

Határozott következtetések megállapításánál használjuk

Természetesen néhány felvetés, amelyeket
tettem nem teljesen eredetiek/újak ...

อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประก
ารที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่
เหมือนใครเสมอไป...

Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk

Mindamellett a tanulmány eredményei három
területre bonthatóak ...

อย่างไรก็ตาม
เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด
3 สาขางาน

A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
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A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban
megérteni a ... működését/folyamatát

การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสม
ือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้า
ใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ

A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk
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