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The name Airlangga is taken from the name of the reigning king of East 
Java in 1019–1042, Rakai Halu Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlangga
Anantawikramattungadewa (well known as Prabu Airlangga). The 
symbol of Universitas Airlangga is Garuda — a magical bird ridden by 
Vishnu — that carries an urn containing an eternal water "Amrta". This 
symbol represents Universitas Airlangga as the source of eternal 
knowledge

The colors of the flag of Universitas Airlangga are dominated by yellow 
and blue; yellow symbolizes greatness and blue symbolizes a deep soul 
and the warrior. These colors are taken from the veil that covered 
Vishnu's statue at the founding ceremony of Universitas Airlangga by the 
first president of the Republic of Indonesia on November 10, 1954



There are 13 faculties in Universitas Airlangga, one postgraduate 
program and 127 study programs offered by the following faculties

 Faculty of Medicine

 Faculty of Dentistry

 Faculty of Law

 Faculty of Veterinary Medicine

 Faculty of Economy and Business

 Faculty of Pharmacy

 Faculty of Social and Political Sciences

 Faculty of Science and Technology

 Faculty of Psychology

 Faculty of Public Health

 Faculty of Humanities

 Faculty of Fisheries and Marine

 Faculty of Nursing



Ranking





การศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย

 การศึกษา อินโดนีเซียไม่มีแผนการเรื�องการแข่งขัน
กบันานาชาติ หรือการจะเป็นฮับการศึกษาอินเตอร์
ในภูมิภาคนี�แต่อย่างใด ต่างจากสิงคโปร์ มาเลเซีย 
หรือไทยด้วย อาจเป็นเหตุผลด้านการเป็นชาติระดบั
แนวหน้าของโลกมุสลิม ทําให้ค่อนข้าง ไม่ให้ความสําคัญ
กบัตะวันตกมากนัก โดยเฉพาะเรื�องการสนับสนุนด้าน
ภาษาต่างประเทศ ในทางกลับกนัอินโดนีเซียมักให้นํ�าหนัก
ไปที�การศึกษาในเชิงศาสนาอิสลาม เพื�อสร้างบุคลากรใน
การเป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที�ของรัฐ



จดุเด่นอีกอย่างหนึ�งทางด้านการศึกษาของอินโดนีเซียกค็ือ 

การเน้นการศึกษาวิชาชีพให้กบัผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 

โดยมี 6 กลุ่มในสาขาวิชาชีพสําคัญคือ

• เกษตรกรรมและการป่าไม้

• เทคโนโลยแีละอตุสาหกรรม

• ธุรกจิและการจัดการ

• ความเป็นอยู่ของชุมชน

• การท่องเที�ยว

• ศิลปหัตถกรรม



ในปี 1948 มหาวทิยาลัยแอร์ลังกา
เป็นเพียงแค่สาขาๆหนึ�งของมหาวทิยาลัย
แห่งอินโดนีเซีย ซึ�งก็คือคณะแพทยศาสตร์ 
และคณะทันตแพทยศาสตร์  ในวันรําลึก
ถงึวีรบุรุษครั�งที� 9 ในวันที� 10 พฤศจิกายน 
1954 นั �น มหาวิทยาลัยแอร์ลังกา
มีทั �งหมด 5 คณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ 
คณะฑันตแพทยศาสตร์ คณะนิตศิาสตร์ 
คณะอักษรศาสตร์ ที�เมืองเดนพาซ่า 
บาหลี และคณะวิทยาศาสตร์การศึกษา   
ที�เมืองมาล



ปี 1961 คณะเศรษฐศาสตร์ซึ�งแต่เดมิเรียกว่า วิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์แห่งสุราบาย่า ได้กลายเป็นส่วนหนึ�งของ
มหาวิทยาลัยแอร์ลังกา ส่วนอีกสองคณะที�ตั �งอยู่ที�มาลาง และ
บาหลีนั�นก็กลายเป็นส่วนหนึ�งของมหาวิทยาลัยอื�นๆ ซึ�งก็คือ 
คณะอักษรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การศึกษา



มหาวิทยาลัยแอร์ลังกา ตั �งชื�อตามกษัตริย์แอร์ลังกาผู้โด่งดัง 
ปกครองหมู่เกาะอนิโดนีเซียด้านตะวันออกตั �งแต่ปี 1019 ถงึ 1042 
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้มาจากตราประทับหลวงเป็นรูปนก
อินทรียักษ์ ซึ�งเป็นสัตว์พาหนะของพระวิษณุ กาํลังคาบเหยือกใส่ 
นํ �าศักดิ�สิทธิ�อันเป็นเครื�องหมายแห่งชีวิตอันเป็นนิรันดร์



สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

สัญลักษณ์ดังกล่าวแสดงให้เหน็ว่า
มหาวิทยาลัยแอร์ลังกาเป็นแหล่งของ
วิทยาศาสตร์ที�ไร้ขีดจาํกัด ธงประจาํ
มหาวิทยาลัยมีแถบสีเหลืองและนํ �าเงนิ
จาํนวนเท่าๆกัน สีเหลืองนั�นแทนกษัตริย์ 
ส่วนสีนํ �าเงนิแทนความสง่างาม และ
ปัญญา สีทั �งสองเอามาจากผ้าคลุมหน้า
ของรูปปั�นพระวิษณุในงานสมโภช
มหาวิทยาลัยแอร์ลังกา วันที� 10 
พฤศจิกายน 1954 โดยประธานาธิบดี
แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย



หลักสูตรที�เปิดสอน •คณะแพทยศาสตร์

•คณะทันตแพทยศาสตร์

•คณะนิตศิาสตร์

•คณะสัตวแพทยศาสตร์

•คณะเศรษฐกิจและธุรกจิ

•คณะเภสัชศาสตร์

•คณะวิทยาศาสตร์สังคมและการเมือง

•คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

•คณะจิตวิทยา

•คณะสาธารณสุขศาสตร์

•คณะมนุษยศาสตร์

•คณะประมงและทางทะเล

•คณะพยาบาลศาสตร์



การศึกษาระดบัสูง หรืออดุมศึกษา  เป็นระบบที�

คล้ายคลึงกบัชาติอื�น ๆ คอืระดบัปริญญาตรีใช้เวลา

เรียน 3-4 ปี ปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี



- ปี 2010 ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั�วโลก 
มหาวทิยาลัยแอร์ลังกา  อยู่ในอันดับที� 466 

-  ปี 2011 ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย 
มหาวทิยาลัยแอร์ลังกา  อยู่ในอันดับที�  22 

-  ปี 2012  ได้มีการจัดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยใน ภูมิภาค
เอเชีย  มหาวิทยาลัยแอร์ลังกา  อยู่ในอันดับที�  7 




