
USA SCHOLARSHIP
ทุนการศึกษาประ เทศสหรัฐอเมริกา



Most of the United States Universities

waived GRE / GMAT / English language test

requirement due to COVID-19 ! 

Check out the list to 

find out whether your 

target university has 

decided to drop off 

the test scores from 

their requirement.
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Universities waiving GRE / GMAT / English language test

* Please check on the universities’ website for update *



ทุนการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา

ทนุ/โครงการ ช่วงเวลารบัสมคัร ระยะเวลารบัทนุ/
รว่มโครงการ

คณุสมบตัิผูส้มคัร เง่ือนไข Website

ทุน Fulbright 
Scholarship

แตล่ะโครงการมีวนั
หมดเขตรบัสมคัร
ตา่งกนั ซึง่อยู่
ประมาณเดือนก.พ.-
ต.ค.ของแตล่ะปี

1 ปีการศกึษา - ส าหรบัการศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาโท ผูส้มคัรจะตอ้ง
จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรจีากมหาวิทยาลยัที่ไดร้บั
การยอมรบั
- ผูส้มคัรที่เพิ่งจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรีสมคัรเรยีน
ตอ่ระดบัปรญิญาโทไดท้กุสาขา ยกเวน้ MBA และ 
Public Policy/Administration ที่ตอ้งการประสบการณ์
ท างาน 2 ปี
- ส าหรบัการศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาเอก ผูส้มคัรตอ้งจบ
การศกึษาระดบัปรญิญาโท หรอืเทียบเทา่ จาก
มหาวิทยาลยัที่ไดร้บัการยอมรบั

- ทนุ Fulbright 
Scholarship เป็นทนุ
เต็มจ านวนส าหรบั
ระดบัปรญิญาโทและ
ปรญิญาเอก
- ผูส้มคัรสามารถ
สมคัรเรยีนไดท้กุสาขา
ยกเวน้เวชศาสตร์
คลนิิก

https://foreign.ful
brightonline.org/

https://foreign.fulbrightonline.org/


ทุนการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา

ทนุ/โครงการ ช่วงเวลารบัสมคัร ระยะเวลารบัทนุ/
รว่มโครงการ

คณุสมบตัิผูส้มคัร เง่ือนไข Website

ทุน 
University of 
Arizona 
Scholarships

- ส าหรบัระดบัปรญิญาตรี
ช่วงฤดใูบไมผ้ล ิหมดเขต
รบัสมคัรเดือนพ.ย.ส าหรบั
ระดบัปรญิญาตรชี่วงฤดู
รอ้น หมดเขตรบัสมคัร
เดือนมี.ค.ส าหรบัระดบั
ปรญิญาตรชี่วงใบไมร้ว่ง 
หมดเขตรบัสมคัรเดือน
พ.ค.
- ส าหรบัระดบัปรญิญาโท
และปรญิญาเอก ช่วงเวลา
หมดเขตรบัสมคัรจะ
แตกตา่งกนัตามแตล่ะ
หลกัสตูร

สงูสดุ 4 ปี - ผูส้มคัรที่เป็นนกัศกึษาตา่งชาติตอ้งไม่มีสญัชาติ
อเมรกิา หรอืไมไ่ดม้ีสถานะเป็น U.S. Permanent
Resident, Refugee, Asylee หรอื Jay Treaty
- ผูส้มคัรที่ตอ้งการศกึษาตอ่ในระดบัปรญิญาตรตีอ้ง
เรยีนจบชัน้มธัยมศกึษา
- ผูส้มคัรที่ตอ้งการศกึษาตอ่ในระดบัปรญิญาโทหรอื
เอก ตอ้งจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี
- ผูส้มคัรตอ้งมีผลการวดัระดบัภาษาองักฤษ เอกสาร
แสดงสถานภาพการเงิน และประกนัสขุภาพ

ทนุ University of 
Arizona 
Scholarships เป็น
ทนุส าหรบัการศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท และ
ปรญิญาเอก

https://www.ari
zona.edu/

https://www.arizona.edu/


ทุนการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา
ทนุ/โครงการ ช่วงเวลารบัสมคัร ระยะเวลารบัทนุ/

รว่มโครงการ
คณุสมบตัผิูส้มคัร เง่ือนไข Website

ทุน American 
University 
Online 
Program 
Scholarships

ขึน้อยู่กบัแตล่ะ
สาขาวชิา

ทนุจ านวน US$
10,000

- ผูส้มคัรตอ้งมีผลการศกึษาดีเย่ียมและมีทกัษะความเป็นผูน้  า 
ผูส้มคัรตอ้งมีผลการเรียนดีสม ่าเสมอในระหวา่งที่ร่วมโครงการ
- ส าหรบัสาขา Master of Public Administration and Policy
ผูส้มคัรตอ้งจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรีดว้ยเกรดเฉล่ีย 3.2 ขึน้
ไป
- ส าหรบัสาขา Master of Science in Health Promotion 
Management ผูส้มคัรตอ้งจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรีดว้ย
เกรดเฉล่ีย 3.4 ขึน้ไป
- ส าหรบัสาขา Master of Science in Counter-Terrorism and 
Homeland Security ผูส้มคัรตอ้งจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี
ดว้ยเกรดเฉล่ีย 3.5 ขึน้ไป
- ส าหรบัสาขา Master of Science in Nutrition Education
ผูส้มคัรตอ้งจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรีดว้ยเกรดเฉล่ีย 3.4 ขึน้
ไป
- ส าหรบัสาขา Master of Arts in Economics, Applied 
Economics Specialization ผูส้มคัรตอ้งไดเ้กรดเฉล่ีย 3.0 ขึน้ไป
ในสองภาคการศกึษาแรก

ทนุ American University Online 
Program Scholarships เป็น
ทนุการศกึษาจ านวน US$ 10,000
ส าหรบัปรญิญาโทสาขา :
- Master of Arts in Economics, 
Applied Economics Specialization
- Master of Arts in Strategic 
Communication
- Master of Public Administration and 
Policy
- Master of Science in Health 
Promotion Management
- Master of Science in Counter-
Terrorism and Homeland Security
- Master of Science in Nutrition 
Education

https://progra
ms.online.am
erican.edu/

https://programs.online.american.edu/


ทุนการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา

ทนุ/โครงการ ช่วงเวลารบัสมคัร ระยะเวลารบัทนุ/
รว่มโครงการ

คณุสมบตัิผูส้มคัร เง่ือนไข Website

ทุน 
Humanitarian 
Health 
Scholarships 
at Johns 
Hopkins 
University

หมดเขตรบัสมคัร
เดือนพ.ค.

ทนุ Humanitarian 
Health Scholarships
ครอบคลมุคา่เลา่เรยีน
จ านวน US$ 10,000 
ตลอดหลกัสตูร

- ผูส้มคัรตอ้งมาจากกลุม่ประเทศรายไดป้านกลางที่ระบุ
โดยธนาคารโลก
- ผูส้มคัรตอ้งมีทกัษะสือ่สาร อา่น และเขา้ใจ
ภาษาองักฤษไดด้ี
- ผูส้มคัรตอ้งจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรดีว้ยผล
การศกึษาที่อยูใ่นระดบัดี
- ผูส้มคัรตอ้งมีประสบการณท์ างานดา้น humanitarian 
health emergencies/disasters มากกวา่ 2 ปี และ
วางแผนจะท างานดา้นนีต้อ่หลงัจบโครงการ

http://hopkinsh
umanitarianhea
lth.org/

http://hopkinshumanitarianhealth.org/


ทนุ/โครงการ ช่วงเวลารบัสมคัร ระยะเวลารบัทนุ/
รว่มโครงการ

คณุสมบตัิผูส้มคัร เง่ือนไข Website

ทุน Knight-
Hennessy Scholars
Stanford University

หมดเขตรบัสมคัร
เดือนต.ค.

2-5 ปี - ผูส้มคัรตอ้งจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี
- หากผูส้มคัรก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตรก็ี
สามารถสมคัรได ้ถา้คาดวา่จะส าเรจ็การศกึษาก่อน
เริม่เขา้เรยีนที่มหาวิทยาลยั Stanford
- หากผูส้มคัรส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรกี่อน
ปี 2014 จะไมไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหไ้ดร้บั
ทนุการศกึษา
- ผูส้มคัรตอ้งมีผลสอบวดัระดบัภาษาองักฤษ IELTS / 
GRE / TOEFL / GMAT / etc.

https://www.stanf
ord.edu/

ทุนการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา

https://www.stanford.edu/


ทนุ/โครงการ ช่วงเวลารบัสมคัร ระยะเวลารบัทนุ/
รว่มโครงการ

คณุสมบตัิผูส้มคัร เง่ือนไข Website

ทุน University 
of Michigan 
Scholarships

หมดเขตรบัสมคัร
เดือนพ.ย.

2-3 ปี - ผูส้มคัรตอ้งมีเกรดเฉลีย่ขัน้ต ่า 3.5
- ผูส้มคัรตอ้งมีวีซา่ของประเทศ
สหรฐัอเมรกิา

- เนื่องจากสถานการณโ์ควิด-19 
ผูส้มคัรสามารถยื่นคะแนนสอบ
ภาษาองักฤษของ Duolingo ให้
มหาวิทยาลยัได ้(ควรติดตาม
ประกาศของมหาวิทยาลยัในกรณีที่
อาจมีการเปลีย่นแปลง)

https://umich.edu/

ทุนการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา

https://umich.edu/


ทนุ/โครงการ ช่วงเวลารบัสมคัร ระยะเวลารบัทนุ/
รว่มโครงการ

คณุสมบตัิผูส้มคัร เง่ือนไข Website

ทุน Rotary
Peace 
Fellowships

หมดเขตรบัสมคัร
เดือนพ.ค.

ขึน้อยูก่บัหลกัสตูร
ที่เลอืกศกึษา

- ผูส้มคัรตอ้งมีประสบการณท์ างานในสายงานที่
เก่ียวขอ้งกบัสาขาที่ตอ้งการศกึษาตอ่อยา่งนอ้ย 3 ปี 
(ส าหรบั Duke University and University of North 
Carolina at Chapel Hill, USA ตอ้งการประสบการณ์
ท างาน 5 ปี)
- ส าหรบัหลกัสตูรประกาศนียบตัร ผูส้มคัรตอ้งมี
ประสบการณท์ างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาที่ตอ้งการ
ศกึษาตอ่อยา่งนอ้ย 5 ปี และตอ้งอธิบายไดว้า่ผูส้มคัร
วางแผนช่วยสนบัสนนุกิจกรรมดา้นสนัติภาพของ
Rotary อยา่งไร (ส าหรบัผูส้มคัรของ Makerere 
University จะตอ้งมาจากแอฟรกิา เคยท างานใน
แอฟรกิา หรอืท างานรว่มกบัองคก์รแอฟรกินั)
- ผูส้มคัรตอ้งสือ่สารภาษาองักฤษไดด้ี
- ผูส้มคัรตอ้งเรยีนจบระดบัปรญิญาตรี

ทนุ Rotary Peace Fellowship 
เปิดโอกาสใหผู้ส้มคัรไดเ้ลือก
ศกึษาตอ่ปรญิญาโทหรอืหลกัสตูร
ประกาศนียบตัรที่ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ญ่ีปุ่ น องักฤษ 
ออสเตรเลยี สวีเดน ไทย และ
ยกูนัดา

https://my.rotary.
org/en/get-
involved/exchan
ge-ideas/peace-
fellowships

ทุนการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา

https://my.rotary.org/en/get-involved/exchange-ideas/peace-fellowships


ทนุ/โครงการ ช่วงเวลารบัสมคัร ระยะเวลารบัทนุ/
รว่มโครงการ

คณุสมบตัิผูส้มคัร เง่ือนไข Website

ทุน Fairleigh 
Dickinson 
Scholarships 
for 
International 
Students

หมดเขตรบัสมคัร
เดือนพ.คและก.ค.

ขึน้อยูก่บัแตล่ะ
หลกัสตูร

- ผูส้มคัรตอ้งกรอกใบสมคัรของ FDU ให้
ครบถว้น
- ผูส้มคัรตอ้งรกัษาเกรดเฉลีย่ใหอ้ยู่ในระดบัดี
ระหวา่งรว่มโครงการ
- ทนุบางสาขาตอ้งการผลสอบ SAT / ACT

ทนุ Fairleigh Dickinson 
Scholarships for International 
Students เป็นทนุการศกึษา
ระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท

https://www.fdu.e
du/

ทุนการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา

https://www.fdu.edu/


ทนุ/โครงการ ช่วงเวลารบัสมคัร ระยะเวลารบัทนุ/
รว่มโครงการ

คณุสมบตัิผูส้มคัร เง่ือนไข Website

ทุน Asian 
Development 
Bank 
Scholarship

มหาวิทยาลยั
สว่นมากจะหมด
เขตรบัสมคัรเดือน

เม.ย.

2 ปี - ผูส้มคัรตอ้งมีสญัชาติตามที่ Asian Development 
Bank ก าหนด ซึง่รวมถึงประเทศไทย
- ผูศ้กึษาตอ้งจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรีหรอื
เทียบเทา่ ดว้ยผลการเรยีนดีเยี่ยม
- ตอ้งมีประสบการณท์ างานอยา่งนอ้ย 2 ปีเต็ม
- ผูส้มคัรตอ้งมีอายไุมเ่กิน 35 ปีในตอนท่ีสมคัร แต่
ส  าหรบับางโครงการจะก าหนดอายไุมเ่กิน 45 ปี
- ผูส้มคัรตอ้งตกลงที่จะกลบัประเทศเมื่อจบ
โครงการ

- ประเทศที่ผูส้มคัรสามารถเลือก
ศกึษาตอ่ ไดแ้ก่ ฮ่องกง จีน อินเดีย 
ญ่ีปุ่ น นิวซีแลนด ์ปากีสถาน 
ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์ไทย และ
สหรฐัอเมรกิา

https://www.adb
.org/

ทุนการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา

https://www.adb.org/


ทนุ/โครงการ ช่วงเวลารบัสมคัร ระยะเวลารบัทนุ/
รว่มโครงการ

คณุสมบตัิผูส้มคัร เง่ือนไข Website

ทุน University of 
Hawaii 
Scholarships from 
Asian 
Development 
Bank

หมดเขตรบัสมคัร
เดือนธ.ค.

1-3 ปี - ผูส้มคัรตอ้งจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทียบเทา่ 
ดว้ยผลการศกึษาดีเยี่ยม
- ผูส้มคัรตอ้งมีประสบการณท์ างาน 2 ปีเต็ม
- ผูส้มคัรตอ้งมีอายไุมเ่กิน 35 ปี ณ เวลาที่สมคัร
- ผูส้มคัรตอ้งช านาญดา้นการพดูและเขียนภาษาองักฤษ 
เนื่องจากเป็นภาษาที่ตอ้งใชใ้นการศกึษาตอ่
- ผูส้มคัรตอ้งมีสขุภาพดี
- ผูส้มคัรตอ้งตกลงที่จะกลบัประเทศเมื่อจบโครงการ

https://www.haw
aii.edu/

ทุนการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา

https://www.hawaii.edu/


ทนุ/โครงการ ช่วงเวลารบัสมคัร ระยะเวลารบัทนุ/
รว่มโครงการ

คณุสมบตัิผูส้มคัร เง่ือนไข Website

ทุน EWC 
Graduate Degree 
Scholarships for 
Asia and the 
Pacific

หมดเขตรบัสมคัร
เดือนพ.ย.

1 ปีการศกึษา - ผูส้มคัรตอ้งสง่ใบสมคัรส าหรบั East-West Center 
Graduate Fellowship และเอกสาร graduate 
admission application ให ้East-West Center Award 
Services Office ที่ University of Hawaii ใบสมคัรตอ้ง
ประทบัตราไปรษณียไ์มเ่กินวนัท่ี 1 พ.ย.
- ส าหรบัผูส้มคัรท่ีเป็นนกัศกึษาของ University of 
Hawaii อยูแ่ลว้ ใหส้ง่ใบสมคัร East-West Center 
Graduate Fellowship เพียงอยา่งเดียว
- ผูส้มคัรที่มาจากประเทศที่ไมไ่ดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็น
ภาษาทางการตอ้งมีผลสอบวดัระดบัภาษาองักฤษ 
TOEFL หรอื IELTS และผูส้มคัรทกุคนตอ้งมีผลสอบ
GRE หรอื GMAT

สถาบนัเจา้ภาพ คือ
University of Hawaii 
and East West Center, 
USA

https://www.eas
twestcenter.org/

ทุนการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา

https://www.eastwestcenter.org/


ทนุ/โครงการ ช่วงเวลารบัสมคัร ระยะเวลารบัทนุ/
รว่มโครงการ

คณุสมบตัิผูส้มคัร เง่ือนไข Website

ทุน Microsoft 
Research 
Women’s 
Fellowship 
Program

ระยะเวลาการ
สมคัรขึน้อยูก่บั
แตล่ะหลกัสตูร

1 ปีการศกึษา - ผูส้มคัรตอ้งสมคัรศกึษาตอ่ในระดบัปรญิญาเอกใน
มหาวิทยาลยัที่ก าหนด ไดแ้ก่
1. Carnegie Mellon University
2. Cornell University
3. Georgia Institute of Technology
4. Massachusetts Institute of Technology
5. Princeton University
6. Stanford University
7. University of California at Berkeley
8. University of Illinois at Urbana Champaign
9. University of Texas at Austin
10. University of Washington

ทนุ Microsoft Research 
Women’s Fellowship 
Program เป็นทนุจ านวน 
US$ 20,000 ส าหรบั
ผูส้มคัรผูห้ญิงที่ตอ้งการ
ศกึษาตอ่ระดบัปรญิญา
เอก

https://www.mic
rosoft.com/

ทุนการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา

https://www.microsoft.com/
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EduCanada video 
(2 min) 

https://youtu.be/qfzYhUgz9cs


Canada is a federation of ten provinces and three territories



Montreal Quebec City

Toronto-Waterloo Vancouver

Fintech

AI, Big Data & Analytics

Health and Life Sciences

Advanced Manufacturing & Robotics 

Cleantech

Gaming

Blockchain

Health and Life Sciences

Gaming

Health and Life Sciences

Ottawa

Big Data & Analytics

Artificial Intelligence

Cybersecurity

AI, Big Data & Analytics

Advanced Manufacturing & Robotics

Gaming

Edmonton

Artificial Intelligence

Health and Life Sciences

Big Data & Analytics

Canada’s significant startup ecosystems

DISCOVER CANADA

Canada is Entrepreneurial



University Studies

• Institutions range from large, 

research-intensive universities to smaller 

undergraduate campuses 

• Cutting-edge technology and research

• Some co-operative education and 

internship options



University Studies

PhD: 
three to five years of 
study, including a 
thesis, usually after 
the master’s degree

Other options 
include: 
professional 
degrees, certificates 
and diplomas—
short, career-
focused programs

Bachelor’s: 
generally three to 
four years of 
undergraduate 
study

Master’s: 
one or two years of 
study after the 
bachelor’s degree, 
including a thesis, 
practicum or 
research paper, or a 
course-based 
program



Percent of nation’s research performed by 
colleges and universities

• Canadian colleges and universities perform a 

higher rate of national research than most OECD 

and G7 countries

• Canadian industries invests more in Higher 

Education R&D than any other industry among the 

G7 countries 

• Canada represents only 0.5% of the world's 

population, yet Canadian researchers publish 2.8% 

of the world's scientific papers

Thriving Research Culture 



Fields in which Canada has both a relatively high 

degree of specialization and a high impact (above the 

G7 average) include Clinical Medicine; Biology; 

Information and Communication Technologies; 

Agriculture, Fisheries and Forestry; Earth and 

Environmental Sciences; and Economics and 

Business. 

Canada has 2,285 Canada Research Chairs and 20 

Industrial Research Chairs fund $295 million annually 

to attract and retain outstanding scholars and 

scientists. 

Thriving Research Culture 



INCREASE
study and work abroad 
by Canadian post-
secondary students 
and youth

DIVERSIFY
International 
student recruitment 
(source countries and 
Canadian study 
destinations)

EXPAND
exports of Canadian 
educational services and 
products (curriculum, 
training, etc.)

Canada’s International Education Strategy 2019-2024



For details, visit www.educanada.ca/scholarships-bourses

Program name Value & duration Level of Study Target audience Eligible countries

Short-term Student Exchange 

programs:

Emerging Leaders in the Americas 

Program

CAD 7,200 - 9,700

4 – 6 months in 

Canada

College, Undergraduate, 

Graduate study and 

research

College, Undergraduate, and Graduate 

students 

Latin America & Caribbean

Short-term Student Exchange 

program:

Canada-CARICOM Faculty 

Leadership Program

CAD 2,700 - 9,700

2 – 3 weeks in Canada

5 - 6 months

Professional 

development, study and 

research

Faculty members and international 

directors, managers or administrators

CARICOM members and associate 

member states

Short-term Student Exchange 

programs:

Canada-CARICOM skills Training 

for the Green Economy 

Scholarships Program

CAD 7,200 – 14,700

4 – 6 months in 

Canada

Technical or vocational 

education and training 

(TVET) 

Students at the certificate, diploma and 

associate degree levels
CARICOM member states

Short-term Student Exchange 

programs:

Study in Canada Scholarships

CAD 10,200 – 12,700 

4 – 6 months in 

Canada

College, Undergraduate, 

Graduate study and 

research

College, Undergraduate, and Graduate 

students

Algeria, Bangladesh, Burkina Faso, 

Egypt, Ethiopia, Ghana, Ivory Coast, 

Jordan, Kenya, Libya, Morocco, 

Nepal, Nigeria, Rwanda, Senegal, 

Taiwan, Tanzania, Tunisia, Turkey, 

Uganda, and Ukraine.

Short-term Student Exchange 

programs:

Canada-ASEAN Scholarships and 

Educational Exchanges for 

Development (SEED) – Student 

component

CAD 10,200 – 15,900

4 - 8 months in Canada

College, undergraduate 

or graduate study and 

research

College, Undergraduate, and Graduate 

students

ASEAN member states: Brunei 

Darussalam, Cambodia, Indonesia, 

Laos, Malaysia, Myanmar, the 

Philippines, Singapore, Thailand or 

Vietnam

Canada-China Scholars’ Exchange 

Program (Inbound)

Grant varies on 

duration

4 – 12 months in 

Canada

Graduate research

Full-time, permanent teaching or 

research staff, master's or doctoral 

graduates as well as non-academics in 

China holding senior professional 

posts

China

Some Scholarship Opportunities



For details, visit www.educanada.ca/scholarships-bourses

Some scholarship opportunities

Program name Value & duration Level of Study Target audience Eligible countries

Canada-China Scholars’ 

Exchange Program 

(Outbound)

Travel costs to and from the 

destination in China via the 

most cost-effective + tuition 

fees and monthly stipend

2 - 12 months in China

Post-secondary academic 

study, research, Chinese 

language training or a 

combination of these 

activities at participating 

Chinese institutions

Canadian students at the college, 

undergraduate and graduate levels

Canadian faculty members or 

research staff at a post-secondary 

institution 

Canadian mid-career professionals 

who have a Master’s or PhD degree 

Canada

Faculty Mobility for 

Partnerships Building 

Program

Up to CAD 7,000

3 - 8 weeks in Latin American 

and Caribbean countries 

Research or teaching at the 

College, undergraduate and 

graduate levels.

Faculty at Canadian post-secondary 

institutions 
Canada

Study in Canada 

Scholarships (Pilot)

Full scholarships up 

to CAD 60,000 per year

1-2 years in Canada

Study at the post-secondary 

level that leads to a diploma, 

post-secondary or post-

graduate certificate, or 

Master’s degree at a college, 

technical or vocational 

school, or university in 

Canada

International students from eligible 

countries 

Azerbaijan, Bhutan, Comoros, 

Djibouti, Fiji, Kazakhstan, Kiribati, 

Liberia, Mauritania, Micronesia, 

Palau, Tonga, Uzbekistan, 

Turkmenistan, Vanuatu, Palestine 

(West Bank, Gaza, and East 

Jerusalem)

Programme Canadien de 

bourses de la 

Francophonie

Varies

6 months - 4 years

Professional development, 

Graduate level
Mid-career professionals

37 countries member of la 

Francophonie

Fulbright Canada-US 

Awards

USD 15,000 – 120,000

9 months – 3 years

Graduate level study and 

research
Students and researchers. USA

Organization of American 

States (OAS) Academic 

Scholarships Program

USD 10,000 

2 years

Study or research at the 

Graduate level

Students and researchers from 

Canada
Canada

Banting Postdoctoral 

Fellowships 

CAD 70,000/year

2 years
Postdoctoral Researchers All countries

Vanier Canada Graduate 

Scholarships

CAD 50,000/year

3 years
Graduate level Doctoral students All countries

Some Scholarship Opportunities

http://www.campuschina.org/universities/index.html


Scholarships & Exchanges

▪ Scholarships to students and 
mid-career professionals

▪ Open to all 10 ASEAN Member 
States

SEED Scholarship

▪ Students: 

▪ 4-8 month exchange opportunities for study or 
research in fields aligned with the Agenda 2030.

▪ Study or research in Canadian post-secondary 
institutions 

▪ College, undergraduate and graduate levels

• Mid-Career: 1-4 weeks



Latest Round: 

The 2021-2022 SEED Student Component was launched in December 2, 2020 and is closed on 
March 4, 2021

Value & duration for Students:

CAD 10,200 for college, undergraduate or graduate students (Master's and PhD) for a minimum of four months or 
one academic term of study or research;

CAD 12,700 for graduate students (Master's and PhD) for a period of five to six months of study or research; or

CAD 15,900 for undergraduate and college students for a period of eight months or two academic terms of study 
or research.

Competition guidelines: scholarships-bourses.gc.ca

Student Component

scholarships-bourses.gc.ca


Application Process

Canadian institutions:
▪ Promote the program to Canadian 

faculty and to partner institutions
▪ Submit an application on behalf of 

candidates 
▪ Sign a funding agreement with 

Global Affairs Canada
▪ Waive tuition fees for participants
▪ Disburse scholarship funds                   

to recipients

Candidates / Students:
▪ Contact their home institution to 

make their interest known
▪ Fulfill the entrance requirements 

of the Canadian institution
▪ Return to complete degree at 

their home institution

Home institutions:
▪ Explore new exchange agreements with 

partners in Canada
▪ Promote the program 
▪ Identify strong candidates
▪ Grant credits to student recipients upon 

their return 

Candidates 
(students)

Canadian 

Institutions
Home  

Institutions



Candidates must:

• Be enrolled full-time at home institution for duration of the exchange and commit to return to 
institution afterwards;

• Meet requirements of the Canadian institution (e.g. language, academic); 

• Provide a letter of intent that includes:

• A brief description of the chosen field of study or research;

• A brief explanation of how the chosen field of study or research is aligned with the 2030 Agenda for 
Sustainable Development;

• An identification of which SDG(s) the chosen field of study or research is aligned with.

Candidates from Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Thailand and Vietnam must 
explain how they will use their Canadian experience to combat poverty in their home country;

Candidates from Brunei and Singapore must explain how they will use their Canadian experience to combat 
poverty in one of the other eight ASEAN countries.

Candidate Eligibility



For college and undergraduate applications:
• There must be a written institutional collaboration and student exchange agreement 

between the Canadian institution and the candidate’s home institution.

For graduate applications: 
• An exchange agreement is desirable but not mandatory. 

Important Considerations



• Canadian UMAP members can host SEED recipients from SEA UMAP members and 
use the UMAP Pledge of Agreement. 

• Canadian UMAP members hosting an ASEAN student under UMAP Program A 
(which waives tuition fees) can apply for SEED scholarships for that student.

• University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) provides the opportunity for students studying in UMAP member 
institutions in Asia and the Pacific (including 18 in Canada) to undertake short-term exchanges. For more information, 
please see www.umap.org.

SEED-UMAP Collaboration

http://www.umap.org/


2018-19 

76 students from six ASEAN countries undertook their studies in 24 post-secondary academic 
institutions in Canada, spread across 7 provinces. 

Students from Vietnam (22), Thailand (18), Malaysia (13), Singapore (12), Indonesia (6), and the 
Philippines (5). 

2019-20

138 students from seven ASEAN countries undertook their studies in in 33 post-secondary Canadian 
academic institutions across 8 provinces.  

Students from Vietnam (44), Thailand (24), Malaysia (12), Myanmar (3), Singapore (38), Indonesia 
(8), and the Philippines (9).  

SEED Scholarships Awarded



Mid-Career Component 2020-2021

28 professionals were selected initially out of 158 applications to start the exchange 
in March 2020 at the earliest. However, it was postponed to fall 2020 due to the 
pandemic. The Mid-Career Component was eventually cancelled as borders 
remained closed in the fall and Canadian institutions did not offer in-person short-
term professional development courses . 

SEED Scholarships Awarded



First Round: The mid-career component of SEED was launched for the first time in December 2019 
for the 2020-2021 academic year but was eventually canceled due to the pandemic. 

Value & duration for Mid-Career:

The scholarship value varies depending on the duration.  The scholarship value for recipients is:

• Up to CAD 10,000 for the cost of the program/course;

• Up to CAD 5,000 for flight, visa, health insurance; and

• Up to CAD 1,600 weekly allowance 

Competition guidelines: scholarships-bourses.gc.ca

Launch of the Mid-Career Component

scholarships-bourses.gc.ca


Who Can Apply from an ASEAN Member State?

Mid-career professionals from academia, civil society, the private sector (with a focus on micro, 
small and medium-sized businesses, and on social enterprises), and the public sector (including 
ministries, parastatals, state-owned enterprises, legislative and judicial bodies);

A mid-career professional is someone who: 

• has worked for at least 5 and up to 20 years;

• is in a managerial, policy development or in a decision-making position; OR is a mid-career 
academic in a post-secondary academic institution, research institution or think tank;

• has at least two years of experience within the position; and

• is not supervising more than 30 employees and/or a CAD 30 million budget per year.

Definition of Mid-Career Employee



Application Process   

Canadian institutions:
▪ Must be registered by its federal, provincial 

or territorial government as a Canadian post-
secondary institution, a not-for-profit 
organization or a private specialized institute, 
or be a federal institution such as the Canada 
School of Public Service

▪ Inform the candidates of all applicable fees 
for the short-term program

▪ Assess candidates for short-term program

Candidates / Mid-Career:
▪ Identify and choose a short-term program 

that is aligned with the implementation of 
the 2030 Agenda for Sustainable 
Development

▪ Apply to SEED: Email application and all the 
supporting documents directly to CBIE

▪ apply and fulfill the entrance requirements 
of the Canadian institution

▪ Must provide proof of acceptance at the 
Canadian institution to DFATD before first 
disbursement

Candidates 

(mid-career)

Canadian 

Institutions
DFATD

Government of Canada:
▪ Approve applications
▪ Disburse scholarship funds to recipients



Canadian Institutions

• Information on Canadian institutions and the short-term programs they offer is widely 
available through EduCanada and other associations.

• The Canadian Information Centre for International Credentials maintains a directory of 
educational institutions in Canada that may also be consulted.

Eligible Institutions Include:

• Any registered Canadian post-secondary institution listed in one of the sites noted above;

• Not-for-profit organizations offering professional development programs; and

• Private specialized institutes offering professional development programs

Important Considerations

https://www.educanada.ca/index.aspx?lang=eng
http://cicic.ca/
https://www.cicic.ca/869/do_an_advanced_search_in_the_directory_of_educational_institutions_in_canada.canada


1. Choose a short-term program that is aligned with, and contribute to, the implementation of the 
SDGs

2. Submit a description of the chosen course/program (maximum 1 page)

3. Submit a letter of intent (maximum 500 words, explaining alignment with current work, how 
will you apply the learning in Canada to help implement at least 1 SDG goal in ASEAN)

4. Submit a letter of support from the applicant’s current employer

5. Submit a résumé

6. Submit a Proof of citizenship

7. Submit a Privacy Notice Statement

Application Requirements



Student Testimonials

Name: Nattharuedee Phromnawet
Country: Thailand
Recipient: SEED 2018-2019
Degree: B.A. Law and Legal Studies
Institution: University of Victoria, B.C.

“SEED provides such a valuable 
opportunity for students in developing 
countries, like myself, to pursue higher 
education in Canada’s world-class 
educational system.

This experience has inspired me to 
become more selfless and to help other 
people. I hope that, one day, I will be able 
to give back to my own community as well 
as to the global community at large.

When I look back, I will consider it one of 
the greatest opportunities in my life that 
taught me to grow professionally and 
personally.”
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