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 jointsupervision 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
1 February 2022
2-7 February 2022
14-19 February 2022
By March 2022
May –August 2022
Before August 2022
August-September 2022

Application Period
Last date of IELTS Submission
Preliminary Selection
Final Selection
Announcement
Co-Operative Education
Visa Application
Departure for Germany | Pre-Semester Preparation

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้ าร่ วมโครงการหลักสู ตรสองปริญญา (Double Degree Program 3+1) ปี การศึกษา
2565
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร ร่ วมกับ มหาวิทยาลัย Hochschule
Bremerhaven- University of Applied Sciences ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้เปิ ดโครงการ Double
Degree (3+1) สาหรับนักศึกษาสาขาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติ และนักศึกษา
มหาวิทยาลัย Hochschule Bremerhaven- University of Applied Science ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
โดยนักศึกษาซึ่งสาเร็จการศึกษาในโครงการดังกล่าวจะได้รับปริ ญญาจาก ทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยศึกษาที่
วิทยาลัยนานาชาติ มจพ.ในภาคการศึกษาที่ 1-6 (3 ปี ) และศึกษาที่ Hochschule Bremerhaven- University of
Applied Sciences ในภาคการศึกษาที่ 7 – 8 (1 ปี )
จานวนผู้ร่วมโครงการปี การศึกษา 2565 : 5 คน *โดยการคัดเลือกของคณะกรรมการร่ วมระหว่างสอง
มหาวิทยาลัย การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นอันสิ้นสุ ด*
โดยวิทยาลัยนานาชาติจึงขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ สมัครเข้าคัดเลือกร่ วม
โครงการโดยแจ้งความจานง ทั้งนี้ นักศึกษาต้องสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ได้

1.
2.
3.
4.
5.

ลักษณะโครงการ
นักศึกษาเรี ยนที่วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. ในภาคการศึกษาที่ 1-6 และศึกษาที่ Hochschule
Bremerhaven- University of Applied Sciences ในภาคการศึกษาที่ 7 – 8
นักศึกษาทาปริ ญญานิพนธ์ (Bachelor Thesis) ที่ Hochschule Bremerhaven- University of Applied
Sciences โดยมีอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมจากทั้งสองมหาวิทยาลัย
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาที่กาหนดและได้รับความเห็นชอบจากวิทยาลัยนานาชาติ
เท่านั้น เพื่อให้สามารถเทียบโอนรายวิชาในการได้รับปริ ญญาจากสองมหาวิทยาลัย
หน่วยกิตที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Hochschule Bremerhaven จะถูกเทียบโอนนามาคิดรวมในผล
การศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อการจบการศึกษา
ภาษาที่ใช้ในการเรี ยนการสอนและการเขียนปริ ญญานิพนธ์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยเป็ น
ภาษาอังกฤษ ทางมหาวิทยาลัย Hochschule Bremerhaven จะจัดชั้นเรี ยนภาษาเยอรมันพื้นฐานให้
นักศึกษาในสองภาคการศึกษา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

6. ค่าใช้จ่าย
• นักศึกษาชาระค่าเล่าเรี ยนตามปกติแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
จานวน 60,000 บาท ต่อภาคการศึกษา
• นักศึกษาได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรี ยนที่ Hochschule Bremerhaven- University of Applied
Sciences
• นักศึกษาต้องชาระ Semester Contribution Fee ตามกฎหมายประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ซึ่งได้กาหนดให้นกั ศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนักศึกษาท้องถิ่นและนักศึกษา
ต่างชาติชาระค่า Semester Contribution ดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน โดยนักศึกษาจะได้รับ
สิ ทธิและสวัสดิการลดหย่อนค่าครองชีพจากรัฐบาลท้องถิ่น อาทิ ส่ วนลดค่าอาหารในศูนย์
อาหารที่ได้รับการสนับสนุนและจัดการโดยรัฐบาลท้องถิ่น รวมถึงโรงอาหารของ
มหาวิทยาลัย การใช้บริ การขนส่งสาธารณะในรัฐ Bremen (ประกอบด้วยเมือง Bremen และ
Bremerhaven) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และส่วนลดเข้าชมกีฬา หรื อกิจกรรมต่างๆ (ประมาณ
ภาคการศึกษาละ 300-400 EURO ซึ่งจะแจ้งโดยทาง Hochschule Bremerhaven เมื่อตอบรับ
นักศึกษา)
• นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเดินทาง วีซ่า (รวมถึงการเปิ ดบัญชี เงินฝากสาหรับรับรอง
การทาวีซ่าเยอรมนี) หนังสื อเดินทาง ประกันสุขภาพ ที่พกั ตารา และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ
7. ที่พกั – ทาง International Office จะช่วยให้คาแนะนาด้านที่พกั โดยนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าที่พกั
(หอพัก หรื อ เช่าอพาร์ทเมนท์ร่วมกับเพื่อนนักศึกษา)
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เงื่อนไข และคุณสมบัติผ้ มู ีสิทธิ์ร่วมการคัดเลือกเข้ าร่ วมโครงการ ประจาปี การศึกษา 2565
เป็ นนักศึกษา รหัส 62 ในสาขาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติ
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมนับจากภาคการศึกษาที่ 1 ถึง ภาคการศึกษาที่ 5 ที่ 3.00 ขึน้ ไป
ไม่มีวิชาที่ตก หรื อ ไม่ครบเนื่องจากถอน ที่ตกค้างภายในภาคการศึกษาที่ 6
มีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS 6 ขึน้ ไป (ยื่นภายในวันที่ 1 ก.พ. 2565) *หมายเหตุ* ผล
ภาษาเป็ นองค์ ประกอบร่ วมในการพิจารณาเบือ้ งต้ น มหาวิทยาลัย Hochschule Bremerhaven มีสิทธิ์
ที่จะรั บหรื อปฏิเสธผู้สมัครโดยดูจากองค์ ประกอบร่ วมอื่นๆ และทักษะภาษาโดยรวมของผู้สมัคร
สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ได้แก่ ค่าเดินทาง วีซ่า ที่พกั ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว และค่า
Semester Contribution Fee ผูป้ กครองต้องสามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดการเรี ยนหนึ่งปี
การศึกษาได้

6. นักศึกษาแสดงความจานงเข้าร่ วมรับการคัดเลือก จะต้องแจ้งความจานง ลงทะเบี ยนสหกิจศึกษา
(ฝึ กงาน) ในภาคการศึกษาฤดูร้อน (3/2564)
7. มีความประพฤติเรี ยบร้อย สมควรแก่การเป็ นตัวแทนวิทยาลัยนานาชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือในระดับสากล
8. การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา Double Degree 3+1 วิทยาลัยนานาชาติ ถือเป็ นที่
สิ้ นสุด
การคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่ วมโครงการ
รอบที่ 1
ยืน่ เอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565 ได้แก่
• ใบสมัคร และคายินยอมจากผูป
้ กครอง
• ประวัติยอ
่ (resume)
• ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ากว่า 6 (ยืน
่ ตามหลังได้ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565)
• เรี ยงความในหัวข้อ “How this Double Degree will open my door in an unpredictable world?”
ความยาว 600 – 700 คา
รอบที่ 2
1. การคัดเลือกและการสัมภาษณ์ในเดือน ก.พ.
2. ประกาศผล และเข้าสู่กระบวนการเตรี ยมตัวต่อไป
กาหนดการ
วันนี้ – 10 มกราคม 2565
เปิ ดรับใบสมัคร
1 กุมภาพันธ์ 2565
วันสุดท้ายการยืน่ ผลสอบ IELTS
2-7 กุมภาพันธ์ 2565
การคัดเลือกรอบแรก
14 – 19 กุมภาพันธ์ 2565
การคัดเลือกรอบสอง
ภายในเดือนมีนาคม
ประกาศผล
พฤษภาคม - สิ งหาคม 2565
การออกฝึ กสหกิจศึกษา
ก่อนสิ งหาคม 2565
การยืน่ ขอวีซ่า
สิ งหาคม - กันยายน
ออกเดินทางสู่ประเทศเยอรมนี
(กาหนดการขึ้นอยูก่ บั การเปิ ดภาคการศึกษาที่เยอรมนี)

