
2022 International College: Double Degree (3+1) at Hochschule Bremerhaven, 
Germany 

The International College of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (IC-KMUTNB) and 
Hochschule Bremerhaven – University of Applied Sciences, Germany (HSBHV), is opening for the Double 
Degree 3+1 Programme.  

5 spots will be offered in Academic Year 2022. *The final decision will be made by the Joint Committee 
of Hochschule Bremerhaven and International College of KMUTNB. The Joint Committee’s decision is 
final. * 

Under this program, the study will be 3 years of B.B.A INTERNATIONAL TRADE AND BUSINESS 
LOGISTICS at IC-KMUTNB and 1 year of ‘BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE (Bachelor of Business 
Administration)’ at the host university (HSBHV). Successful graduates of this programme will be awarded 
Double Degree from both universities. 

Details of the Programme 
1. For ITBL students, they will spend Semester 1 – 6 at KMUTNB and Semester 7-8 at HSBHV 
2. While studying at HSBHV, the ITBL students must completed their Bachelor Thesis under joint-

supervision of HSBHV and ITBL lecturers. 
3. Only courses approved by both universities may be enrolled and transferred to obtain double degree 

at both universities. Unapproved courses will not be considered for the transfer. 
4. Courses and Credits taken at HSBHV will be counted for the graduation result of ITBL students 

and will be included in their GPAX. 
5. Language of teaching and Bachelor Thesis writing at both universities is “English” 
6. HSBHV will organize a Basic German Language class for ITBL students without addition fee.



 
Financial matters: 

1. ITBL students pay their usual tuition fee to KMUTNB at 60,000 THB per semester. 
2. Tuition fee is waived at HSBHV 
3. Under German laws, both local and foreign students at all higher education institutions are required 

to pay a “Semester Contribution”. This is a contribution to student services. In return, students will 
be able to enjoy student discount and privileges such as discount meal at canteens, free semester 
ticket for public transportation within the Free Hanseatic City of Bremen area (Bremen and 
Bremerhaven) and include transportation from Free Hanseatic City of Bremen to some major cities 
like Hamburg. Students can also take advantage of the discount for gym, museum, and sport events. 
The amount is about 300-400 EURO per semester. The updated amount will be given year by year 
by HSBHV. 

4. Students must responsible for their personal expenses: Passport, VISA, Health Insurance, 
Accommodation, Textbook, and other personal spending. 

5. Students must also provide proof of sufficient funds allocated for 1 Year of living and studying in 
Germany as required by the German Immigration Policy. Accommodation is responsible for 
students. The HSBHV’s International Office will provide recommendations and some assistance in 
renting suitable accommodation. Price varies based on type and number of amenities. 

Criteria for Candidacy 
1. ITBL students Code 62 
2. GPAX (Semester 1 – 5) at 3.00 and upper 
3. No standing F, W, or untaken course left by their 6th Semester 
4. IELTS at least 6 (within 1 February 2022) *Remark* The result will be used as a preliminary 

indicator of language skills. Hochschule Bremerhaven will take into account of overall 
performance of the students, language proficiency of the candidate and reserve the right to accept 
or reject candidates.  

5. Students must be able to finance all expenses occur during their study. Parents or Guardian must 
also approve to take care of the expenses. 



6. Applicants must show their intension to join the candidacy by enrolling in the following courses 
earlier than usual. 
• Co-Operative Education (Summer / 2021) May2022 

7. Must be a person of good character as representative of the IC and KMUTNB 
8. The decision of the International College and Hochschule Bremerhaven is finite with no further 

contest.  
Application 

The application form must be submitted by 10 January 2022. 

• A completed application form with form of consent from parent / guardian 

• Resume 

• IETLS result at least 6 (can be submit later, no later than 1 February 2022) 

• Essay : “How this Double Degree will open my door in an unpredictable world?”. 600 – 700 

Words 

 

Application Timeline 

Now – 10 January 2022 Application Period 
1 February 2022 Last date of IELTS Submission 

2-7 February 2022 Preliminary Selection 
14-19 February 2022 Final Selection 

By March 2022 Announcement 
May –August 2022 Co-Operative Education 
Before August 2022 Visa Application 

August-September 2022 Departure for Germany | Pre-Semester Preparation 
 

 



ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการหลกัสูตรสองปริญญา (Double Degree Program 3+1) ปีการศึกษา 

2565 

วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนคร ร่วมกบั มหาวิทยาลยั Hochschule 
Bremerhaven- University of Applied Sciences ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ไดเ้ปิดโครงการ Double 
Degree (3+1) ส าหรับนกัศึกษาสาขาการคา้ระหวา่งประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ วิทยาลยันานาชาติ และนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยั Hochschule Bremerhaven- University of Applied Science ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
โดยนกัศึกษาซ่ึงส าเร็จการศึกษาในโครงการดงักล่าวจะไดรั้บปริญญาจาก ท้ังสองมหาวิทยาลยั โดยศึกษาท่ี
วิทยาลยันานาชาติ มจพ.ในภาคการศึกษาท่ี 1-6 (3 ปี) และศึกษาท่ี Hochschule Bremerhaven- University of 
Applied Sciences ในภาคการศึกษาท่ี 7 – 8  (1 ปี) 

 
จ านวนผู้ร่วมโครงการปีการศึกษา 2565 : 5 คน *โดยการคัดเลือกของคณะกรรมการร่วมระหว่างสอง

มหาวิทยาลัย การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอนัส้ินสุด* 
 

โดยวิทยาลยันานาชาติจึงขอเชิญชวนนกัศึกษาท่ีมีคุณสมบติัตามเง่ือนไขต่อไปน้ี สมคัรเขา้คดัเลือกร่วม
โครงการโดยแจง้ความจ านง ทั้งน้ี นกัศึกษาตอ้งสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวไ้ด ้

 
ลกัษณะโครงการ 

1. นกัศึกษาเรียนท่ีวิทยาลยันานาชาติ มจพ. ในภาคการศึกษาท่ี 1-6 และศึกษาท่ี Hochschule 
Bremerhaven- University of Applied Sciences ในภาคการศึกษาท่ี 7 – 8 

2. นกัศึกษาท าปริญญานิพนธ์ (Bachelor Thesis) ท่ี Hochschule Bremerhaven- University of Applied 
Sciences โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมจากทั้งสองมหาวิทยาลยั 

3. นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีก าหนดและไดรั้บความเห็นชอบจากวิทยาลยันานาชาติ 
เท่านั้น เพื่อใหส้ามารถเทียบโอนรายวิชาในการไดรั้บปริญญาจากสองมหาวิทยาลยั 

4. หน่วยกิตท่ีศึกษา ณ มหาวิทยาลยั Hochschule Bremerhaven จะถูกเทียบโอนน ามาคิดรวมในผล
การศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ เพื่อการจบการศึกษา 

5. ภาษาท่ีใชใ้นการเรียนการสอนและการเขียนปริญญานิพนธ์ของทั้งสองมหาวิทยาลยัเป็น
ภาษาองักฤษ ทางมหาวิทยาลยั Hochschule Bremerhaven จะจดัชั้นเรียนภาษาเยอรมนัพื้นฐานให้
นกัศึกษาในสองภาคการศึกษา โดยไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 



6. ค่าใชจ่้าย 
• นกัศึกษาช าระค่าเล่าเรียนตามปกติแก่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

จ านวน 60,000 บาท ต่อภาคการศึกษา 
• นกัศึกษาไดรั้บการยกเวน้ค่าเล่าเรียนท่ี Hochschule Bremerhaven- University of Applied 

Sciences 
• นกัศึกษาตอ้งช าระ Semester Contribution Fee ตามกฎหมายประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี ซ่ึงไดก้ าหนดให้นกัศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั ทั้งนกัศึกษาทอ้งถ่ินและนกัศึกษา
ต่างชาติช าระค่า Semester Contribution ดงักล่าวอยา่งเท่าเทียมกนั โดยนกัศึกษาจะไดรั้บ
สิทธิและสวสัดิการลดหยอ่นค่าครองชีพจากรัฐบาลทอ้งถ่ิน อาทิ ส่วนลดค่าอาหารในศูนย์
อาหารท่ีไดรั้บการสนบัสนุนและจดัการโดยรัฐบาลทอ้งถ่ิน รวมถึงโรงอาหารของ
มหาวิทยาลยั การใชบ้ริการขนส่งสาธารณะในรัฐ Bremen (ประกอบดว้ยเมือง Bremen และ 
Bremerhaven) โดยไม่มีค่าใชจ่้าย และส่วนลดเขา้ชมกีฬา หรือกิจกรรมต่างๆ  (ประมาณ
ภาคการศึกษาละ 300-400 EURO ซ่ึงจะแจง้โดยทาง Hochschule Bremerhaven เม่ือตอบรับ
นกัศึกษา) 

• นกัศึกษารับผิดชอบค่าใชจ่้ายการเดินทาง วีซ่า (รวมถึงการเปิดบญัชีเงินฝากส าหรับรับรอง
การท าวีซ่าเยอรมนี) หนงัสือเดินทาง ประกนัสุขภาพ ท่ีพกั ต ารา และค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ 

7. ท่ีพกั – ทาง International Office จะช่วยใหค้  าแนะน าดา้นท่ีพกั โดยนกัศึกษาตอ้งรับผิดชอบค่าท่ีพกั 
(หอพกั หรือ เช่าอพาร์ทเมนทร่์วมกบัเพื่อนนกัศึกษา) 

 
เง่ือนไข และคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ร่วมการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2565 

1. เป็นนกัศึกษา รหสั 62 ในสาขาการคา้ระหวา่งประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ วิทยาลยันานาชาติ 
2. มีคะแนนเฉล่ียสะสมนบัจากภาคการศึกษาท่ี 1 ถึง ภาคการศึกษาท่ี 5 ท่ี 3.00 ขึน้ไป 
3. ไม่มีวิชาท่ีตก หรือ ไม่ครบเน่ืองจากถอน ท่ีตกคา้งภายในภาคการศึกษาท่ี 6 
4. มีผลสอบวดัระดบัภาษาองักฤษ IELTS 6 ขึน้ไป (ย่ืนภายในวันท่ี 1 ก.พ. 2565) *หมายเหตุ* ผล

ภาษาเป็นองค์ประกอบร่วมในการพิจารณาเบือ้งต้น มหาวิทยาลัย Hochschule Bremerhaven มีสิทธ์ิ
ท่ีจะรับหรือปฏิเสธผู้สมัครโดยดูจากองค์ประกอบร่วมอ่ืนๆ และทักษะภาษาโดยรวมของผู้สมัคร 

5. สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายตลอดโครงการ ไดแ้ก่ ค่าเดินทาง วีซ่า ท่ีพกั ค่าใชจ่้ายส่วนตวั และค่า 
Semester Contribution Fee ผูป้กครองตอ้งสามารถสนบัสนุนค่าใชจ่้ายตลอดการเรียนหน่ึงปี
การศึกษาได ้



6. นกัศึกษาแสดงความจ านงเขา้ร่วมรับการคดัเลือก จะตอ้งแจง้ความจ านง ลงทะเบียนสหกิจศึกษา 
(ฝึกงาน) ในภาคการศึกษาฤดูร้อน (3/2564) 

7. มีความประพฤติเรียบร้อย สมควรแก่การเป็นตวัแทนวิทยาลยันานาชาติ และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือในระดบัสากล 

8. การพิจารณาของคณะกรรมการคดัเลือกนกัศึกษา Double Degree 3+1 วิทยาลยันานาชาติ ถือเป็นท่ี
ส้ินสุด 

 
การคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

รอบที ่1 
ยืน่เอกสารการสมคัร ภายในวันท่ี  10 มกราคม 2565 ไดแ้ก่ 
• ใบสมคัร และค ายนิยอมจากผูป้กครอง 
• ประวติัยอ่ (resume) 
• ผลสอบภาษาองักฤษ IELTS ไม่ต ่ากวา่ 6  (ยืน่ตามหลงัไดภ้ายในวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2565) 
• เรียงความในหัวขอ้ “How this Double Degree will open my door in an unpredictable world?” 

ความยาว 600 – 700 ค า 
รอบที ่2 

1. การคดัเลือกและการสัมภาษณ์ในเดือน ก.พ.  
2. ประกาศผล และเขา้สู่กระบวนการเตรียมตวัต่อไป 

ก าหนดการ 
วนัน้ี – 10 มกราคม 2565 เปิดรับใบสมคัร 

1 กุมภาพนัธ์ 2565 วนัสุดทา้ยการยืน่ผลสอบ IELTS 
2-7 กุมภาพนัธ์ 2565 การคดัเลือกรอบแรก 

14 – 19 กุมภาพนัธ์ 2565 การคดัเลือกรอบสอง 
ภายในเดือนมีนาคม ประกาศผล 

พฤษภาคม - สิงหาคม 2565 การออกฝึกสหกิจศึกษา 
ก่อนสิงหาคม 2565 การยืน่ขอวีซ่า 
สิงหาคม - กนัยายน ออกเดินทางสู่ประเทศเยอรมนี  

(ก าหนดการขึ้นอยูก่บัการเปิดภาคการศึกษาท่ีเยอรมนี) 
 


