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หน่วยเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ คลินิกสุขภาพเพศ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ร่วมกับ
สมาคมเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศ (ประเทศไทย)
จัดอบรมหลักสูตรเพศทางคลินิก จานวน 7 หลักสูตร ในปี 2565 ได้แก่

1. “Midyear 3-weeks” intensive course for “Diploma in Clinical Sexology”
หลักสูตรเพศวิทยาคลินิกช่วงกลางปี จัด ศึกษาอบรม วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เป็ นเวลา 3 สัปดาห์
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 17 มิ ถุนายน 2565 อบรม 9.00-16.00 น. ในแต่ละวัน (ดู
รายละเอียดได้จากไฟล์ตารางอบรม) ค่าอบรม 20,000 บาท จานวนรับไม่เกิน 50 คน วิธีการ
อบรมเป็ น Hybrid- Online / Onsite ถ้าสะดวกเรียน Onsite จะเป็ นประโยชน์ต่อการเรียนรู ้
มากที่ สุ ด แต่ถ้า ติด งานหรื อ ติ ด เรื่ อ ง COVID-19 สามารถ Online ได้แ บบ real time และ
สอบถาม interactive ได้เลย และมี VDO ดูยอ้ นหลังได้ 3 เดือน หรือสามารถ Online แบบ
100% ได้ดว้ ยเช่นกัน
วิธีการประเมินผล
การสอบ = ร้อยละ 50
การเขียนบทความ = ร้อยละ 50
เกณฑ์ผา่ นเพื่อ diploma = ร้อยละ 60
ไม่คดิ คะแนนการเข้าเรียน

2. “Midyear 3-weeks” intensive course for “Diploma in Sexual Medicine”
หลัก สูต รเวชศาสตร์ท างเพศช่ว งกลางปี จัด ศึก ษาอบรม วัน จัน ทร์ถึ ง วัน ศุก ร์ เป็ น เวลา 3
สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 20 มิถนุ ายน – 8 กรกฎาคม 2565 อบรม 9.00-16.00 น. ในแต่ละวัน (ดู
รายละเอียดได้จากไฟล์ตารางอบรม) ค่าอบรม 40,000 บาท จานวนรับไม่เกิน 25 คน วิธีการ
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อบรมเป็ น Onsite แต่ถ้าติดงานหรือติดเรื่อง COVID-19 สามารถ Online ได้แบบ real time
และสอบถาม interactive ได้เลย และมี VDO ดูยอ้ นหลังได้ 3 เดือน โดยจานวนการ Onsite
ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 ของจานวนชั่วโมงเรียน
วิธีการประเมินผล
การสอบ = ร้อยละ 50
การเขียนบทความ = ร้อยละ 50
เกณฑ์ผา่ นเพื่อ diploma = ร้อยละ 60 และ
คะแนนการเข้าเรียน ≥ ร้อยละ 60 ของจานวนชั่วโมงเรียน

3. “Midyear 2-weeks course” for “Online Certificate of Sexual Medicine”
หลักสูตรเวชศาสตร์ทางเพศช่วงกลางปี แบบ Online จัดศึกษาอบรม วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เป็ น
เวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 20 มิถนุ ายน – 1 กรกฎาคม 2565 อบรม 9.00-16.00 น. ในแต่
ละวัน (ดูรายละเอียดได้จากไฟล์ตารางอบรม) ค่าอบรม 30,000 บาท จานวนรับไม่เกิน 25
คน สามารถ Online ได้แ บบ real time และสอบถาม interactive ได้เ ลย และมี VDO ดู
ย้อนหลังได้ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล
การสอบแบบ Online = ร้อยละ 50
การเขียนบทความ = ร้อยละ 50
เกณฑ์ผา่ นเพื่อ Online certificate = ร้อยละ 60
ไม่คดิ คะแนนการเข้าเรียน

4. “Endyear weekly” intensive course for “Diploma in Clinical Sexology”
หลักสูตรเพศวิทยาคลินิกช่วงปลายปี จัดศึกษาอบรม ทุกวันพุธ สัปดาห์ละ 1 วัน อบรม 9.0016.00 น. ในแต่ละวัน เริ่มเรียน 5 ตุลาคม 2565 จนถึง 21 ธันวาคม 2565 (ดูรายละเอียดได้
จากไฟล์ตารางอบรม) ค่ า อบรม 20,000 บาท จานวนรับไม่เกิ น 50 คน วิธีการอบรมเป็ น
Hybrid- Online / Onsite ถ้าสะดวกเรียน Onsite จะเป็ นประโยชน์ต่อการเรียนรู ม้ ากทีส่ ดุ แต่
ถ้ า ติ ด งานหรื อ ติ ด เรื่ อ ง COVID-19 สามารถ Online ได้แ บบ real time และสอบถาม
interactive ได้เลย และมี VDO ดูยอ้ นหลังได้ 3 เดือน หรือสามารถ Online แบบ 100% ได้
ด้วยเช่นกัน เนือ้ หาการเรียนและฝึ กอบรมสาหรับหลักสูตร Midyear 3 weeks และ Endyear
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weekly จะเหมือนกัน แตกต่างทีร่ ู ปแบบวันทีเ่ รียนเพือ่ ให้ผเู ้ รียนจัดสรรเวลาในรู ปแบบทีต่ นเอง
สะดวกมากทีส่ ดุ
วิธีการประเมินผล
การสอบ = ร้อยละ 50
การเขียนบทความ = ร้อยละ 50
เกณฑ์ผา่ นเพื่อ diploma = ร้อยละ 60
ไม่คดิ คะแนนการเข้าเรียน

5. “Endyear weekly” intensive course for “Diploma in Sexual Medicine”
หลักสูตรเวชศาสตร์ทางเพศช่วงปลายปี จัดศึกษาอบรม ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ละ 1 วัน
อบรม 9.00-16.00 น. ในแต่ละวัน เริ่มเรียน 6 ตุลาคม 2565 จนถึง 22 ธันวาคม 2565 (ดู
รายละเอียดได้จากไฟล์ตารางอบรม) ค่าอบรม 40,000 บาท จานวนรับไม่เกิน 25 คน วิธีการ
อบรมเป็ น Onsite แต่ถ้าติดงานหรือติดเรื่อง COVID-19 สามารถ Online ได้แบบ real time
และสอบถาม interactive ได้เลย และมี VDO ดูยอ้ นหลังได้ 3 เดือน โดยจานวนการ Onsite
ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 ของจานวนชั่วโมงเรียน
เนือ้ หาการเรียนและฝึ กอบรมสาหรับหลักสูตร Midyear 3 weeks และ Endyear weekly จะ
เหมือนกัน แตกต่างทีร่ ู ปแบบวันทีเ่ รียนเพือ่ ให้ผเู ้ รียนจัดสรรเวลาในรู ปแบบทีต่ นเองสะดวกมาก
ทีส่ ดุ
วิธีการประเมินผล
การสอบ = ร้อยละ 50
การเขียนบทความ = ร้อยละ 50
เกณฑ์ผา่ นเพื่อ diploma = ร้อยละ 60 และ
คะแนนการเข้าเรียน ≥ ร้อยละ 60 ของจานวนชั่วโมงเรียน

6. “Endyear weekly course” for “Online Certificate of Sexual Medicine”
หลักสูตรเวชศาสตร์ทางเพศช่วงปลายปี แบบ Online จัดศึกษาอบรม ทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์
ละ 1 วัน อบรม 9.00-16.00 น. ในแต่ละวัน เริ่มเรียน 6 ตุลาคม 2565 จนถึง 8 ธันวาคม 2565
(ดูรายละเอียดได้จากไฟล์ตารางอบรม) ค่ า อบรม 30,000 บาท จานวนรับไม่เกิ น 25 คน
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สามารถ Online ได้แบบ real time และสอบถาม interactive ได้เลย และมี VDO ดูยอ้ นหลัง
ได้ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล
การสอบแบบ Online = ร้อยละ 50
การเขียนบทความ = ร้อยละ 50
เกณฑ์ผา่ นเพื่อ Online certificate = ร้อยละ 60
ไม่คดิ คะแนนการเข้าเรียน

7. Advanced sexology course for “Sex Therapy Certificate”
หลักสูตรขัน้ สูงเพื่อใบประกาศนียบัตรเพศบาบัด จัดศึกษาอบรมปี ละ 1 ครัง้ ได้แก่ วันจันทร์ถึง
วันศุกร์ เป็ นเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 11-29 กรกฎาคม 2565 อบรม 9.00-16.00 น. ในแต่
ละวัน (ดูรายละเอียดได้จากไฟล์ตารางอบรม) ค่าอบรม 60,000 บาท จานวนรับไม่เกิน 20
คน ประกาศนียบัตรรับรองโดยสมาคมเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศ (ประเทศไทย)
วิธีการอบรมเป็ นแบบ Onsite
วิธีการประเมินผล
การสอบ = ร้อยละ 50
การเขียนบทความ = ร้อยละ 50
เกณฑ์ผา่ นเพื่อ diploma = ร้อยละ 80 และ
คะแนนการเข้าเรียน ≥ ร้อยละ 60 ของเวลาการฝึ กอบรม
สถานทีฝ่ ึ กอบรม
1. ห้องประชุมชัน้ 6 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ออกตรวจ/ดูงานที่คลินิกสุขภาพเพศ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
Prerequisite ก่อนฝึ กอบรม
1. หลักสูตรเพศวิทยาคลินิก (Diploma in Clinical Sexology) เปิ ดรับ
1.1 ผูจ้ บปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขา หากกาลังเรียนในระดับปริญญาตรี จะต้องได้รบั การ
พิจารณาจากคณะกรรมการ
1.2 แพทย์ ทุกสาขา
2. หลักสูตรเวชศาสตร์ทางเพศ (Diploma in Sexual Medicine) เปิ ดรับ
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2.1 แพทย์ ทุกสาขา
2.2 บุคลากรที่ทางานด้านสุขภาพเพศมาเป็ นเวลาอย่างน้อย 5 ปี จะต้องได้รบั การพิจารณาจาก
คณะกรรมการ
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรออนไลน์เวชศาสตร์ทางเพศ (Online Certificate of Sexual Medicine)
เปิ ดรับ
3.1 แพทย์ ทุกสาขา
4. หลักสูตรขัน้ สูงเพื่อใบประกาศนียบัตรเพศบาบัด (Advanced Sexology for Sex Therapy
Certificate) เปิ ดรับ
4.1 บุคคลที่ได้ Diploma in Clinical Sexology หรือ Diploma in Sexual Medicine ของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปแล้ว
4.2 บุคคลที่ยงั ไม่มี Diploma in Clinical Sexology หรือ Diploma in Sexual Medicine แต่
ลงทะเบียนเรียนพร้อมกันทัง้ 3 หลักสูตร
อาจารย์ประธานหลักสูตร
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ อติวทุ ธ กมุทมาศ
MD, RTCOG, DHS (Doctor of Human Sexuality), PhD (Human Sexuality),
Certified Board American College of Sexologists
หัวหน้าหน่วยเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ผ้ ูช่วยประสานงานหลักสูตร
1. อาจารย์ผชู้ ว่ ยเป็ นพี่เลีย้ งให้กบั ผูฝ้ ึ กอบรม
พันตารวจโท แพทย์หญิง ลักขณา จักกะพาก, MD, RTCOG, Diploma in Sexual Medicine
2. อาจารย์ผชู้ ่วยประสานงานหลักสูตร
อ.ดร.ปรัชญา เพชรเกตุ, PhD (Integrative Medicine), Diploma in Clinical Sexology
3. อาจารย์ผชู้ ว่ ยประสานงานเรื่องการเขียนบทความ
อ.นพ.อภิสิทธิ์ ตัง้ สินมั่นคง, M.D.
วิธีการเรียนการสอน
1. การบรรยาย (Lecture) และ Interactive classroom
2. Workshop
3. ออกตรวจ/ดูงานที่คลินิกสุขภาพเพศ
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หลักการและเหตุผล
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหน่วยเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศ
(Division of Clinical Sexology and Sexual Medicine) เป็ นแห่ง แรกและที่ เดียวของประเทศไทย และ
โรงพยาบาลธรรรมศาสตร์เฉลิมพระเกี ยรติซ่ึงเป็ นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขนั้ สูง มีคลินิกสุขภาพเพศ
(Sexual Health Clinic) ซึ่งเป็ นคลินิกเฉพาะทางที่ให้การบริการในรูปแบบของการรักษา การบาบัด การให้
คาปรึกษา และการให้ความรู ้ เกี่ยวกับปัญหาทางเพศอย่างเป็ นระบบ องค์รวม สหสาขาวิชาชีพ และบูรณา
การ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพเพศที่ดี มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ ลดความเครียด
ความวิตกกังวล แก้ไขปั ญหาครอบครัว ปั ญหาการหย่าร้าง และปั ญหาสังคมต่างๆที่เกิดจากเรื่องเพศ จาก
การที่หน่วยเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศได้ทาการบาบัดรักษาผูป้ ่ วยมาเป็ นระยะเวลานาน จึง
เล็งเห็นว่า องค์ความรู เ้ รื่องนี ค้ วรได้ถ่ายทอดไปในระดับประชาชน ทางหน่วยเพศวิทยาคลินิกและเว ช
ศาสตร์ทางเพศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึง ได้จัดทาโครงการบริการสัง คมของ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรเพศวิทยาคลินิกและหลักสูตรเวชศาสตร์ทางเพศขึน้
ซึ่งยังไม่เคยมีเปิ ดอบรมที่ใดมาก่อนในประเทศไทย โดยจัดรุน่ 1 มาแล้วในปี พศ. 2562 และรุน่ 2 รุน่ 3 รุน่ 4
รุ ่น 5 ในกลางปี และปลายปี พศ. 2563 และ 2564 ตามลาดับ ซึ่งได้รบั การตอบรับและฝึ กอบรมประสบ
ความสาเร็จมาเป็ นอย่างดีทงั้ 5 รุน่ ที่ผา่ นมา
หลักสูตรเพศวิทยาคลินิก (Diploma in Clinical Sexology) เหมาะสมกับบุคคลทุกสายวิชาชีพ ไม่
ว่าจะเป็ น แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ นักจิตวิทยา นักมานุษยวิทยา นักกฏหมาย ศิลปิ น และผูส้ นใจ
ทั่วไป โดยรับผูท้ ่ีจบวุฒิปริญญาตรีทกุ สาขา (หากกาลังเรียนในระดับปริญญาตรี จะต้องได้รบั การพิจารณา
จากคณะกรรมการ) องค์ความรูท้ ่ีได้ จะสามารถนาไปใช้เป็ นส่วนในการประกอบอาชีพ เป็ นผูใ้ ห้คาปรึกษา
ปั ญหาทางเพศ หรือ ปั ญหาความสัมพันธ์ และใช้ดูแลตัวเองและคู่ของตนเกี่ ยวกับปั ญหาทางเพศ การ
พัฒนาสุขอนามัยและสุขภาวะทางเพศของตนเองและบุคคลในครอบครัว ในฐานะนักเพศวิทยาคลินิก
หลักสูตรเวชศาสตร์ทางเพศ (Diploma in Sexual Medicine) เหมาะกับแพทย์ ได้แก่ แพทย์เวช
ปฏิบตั ิท่ วั ไป แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จิตแพทย์ ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปั สสาวะ สูตินรีแพทย์ และ
แพทย์สาขาอื่นๆด้วย ซึ่งแพทย์จะได้ความรู เ้ กี่ ยวกับความบกพร่องทางเพศและการดูแลรักษาผู้ป่ วยที่
ประสบปั ญ หาความบกพร่องทางเพศได้เ ป็ นอย่างดี ซึ่ง แพทย์สามารถอบรมหลักสู ตรเพศวิทยาคลินิก
(Diploma in Clinical Sexology) ร่ว มได้อี ก ด้ว ย เพื่ อ ได้อ งค์ค วามรู ้ท่ี ลึ ก ซึ ง้ ที่ สุด และได้ทัก ษะการให้
คาปรึกษา รวมทัง้ การทาเพศบาบัด
สาหรับบุคลากรที่ทางานด้านสุขภาพเพศและต้องการศึกษาเวชศาสตร์ทางเพศ เพื่อนาความรู ไ้ ป
ปรับใช้ในการทางาน ทางหลักสูตรได้เปิ ดโอกาสให้มาศึกษาได้แล้ว โดยต้องมีประสบการณ์การทางานด้าน
สุขภาพเพศมาเป็ นเวลาอย่างน้อย 5 ปี เช่น เป็ น sex therapist, relationship coach, psychotherapist
และได้รบั การพิจารณาจากกรรมการหลักสูตร ทัง้ นี ้ เรามีผเู้ รียนและผูจ้ บการศึกษาเพิ่มขึน้ เป็ นจานวนมาก
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จึงได้มีโอกาสเชิญผูท้ รงคุณวุฒิหลากหลายจากหลายสถาบัน รวมทัง้ นักเพศวิทยาคลินิกและแพทย์เวช
ศาสตร์ทางเพศที่ผ่านการอบรมไปแล้ว และไปมีประสบการณ์จริงในการดูแลผูร้ บั บริการ มาทาการช่วย
ฝึ กอบรมให้กับผูเ้ รียนรุ ่นใหม่ จึงทาให้การศึกษาเรียนรู ม้ ีประสิทธิภาพมากขึน้ เรื่อยๆ เพื่อหวังประโยชน์
สูงสุดให้ผเู้ รียนมีความรูก้ ลับไปดูแลตัวเอง ครอบครัว และผูร้ บั บริการได้สืบต่อไป
ด้วยความส าเร็จ และความก้า วหน้าของวิช าการเพศวิทยาคลิ นิกและเวชศาสตร์ทางเพศของ
ประเทศไทย สมาคมเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศ (ประเทศไทย) จึงได้ถือกาเนิดขึน้ และออกมา
รับรองหลักสูตร รวมทัง้ ควบคุมกากับกิจกรรมทางวิชาการรวมทัง้ การประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับสุขภาพเพศ
ให้เ ป็ นไปในทางที่ ถูก ต้องมากขึน้ หน่วยเพศวิ ท ยาคลินิ ก และเวชศาสตร์ท างเพศ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้เปิ ดหลักสูตรต่อยอด ได้แก่ หลักสูตรขัน้ สูงเพื่อใบประกาศนียบัตรเพศ
บาบัด (Advanced Sexology for Sex Therapy Certificate) ในกากับของสมาคมเพศวิทยาคลินิกและเวช
ศาสตร์ทางเพศ (ประเทศไทย) ซึ่ง “เพศบาบัด” คือกระบวนการบาบัดปัญหาทางเพศด้วยการบาบัดร่างกาย
จิตใจ และจิตวิญญาณ ซึ่งในกระบวนการจะคานึงถึงการตอบสนองทางเพศ ความรูส้ ึกทางเพศ และความ
พึงพอใจทางเพศเป็ นสาคัญ โดยมีระดับการบาบัดทัง้ แบบเดี่ยวและแบบเป็ นคู่ หรือเป็ นกลุ่ม และการทา
เพศบาบัดสามารถทาได้กับผูท้ ่ีมีปัญหาทางเพศทุกอัตลักษณ์และวิถีทางเพศ ซึ่งเป็ นก้าวใหม่ของวงการ
วิชาการและวิชาชีพเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศของประเทศไทยสืบไป
ปี 2565 นี้ จะได้พบกับ Lecture & Interactive Classroom ที่หลากหลาย
Workshop & Practice ที่มากขึน้

อาจารย์ผสู้ อนหลากหลายสถาบัน ได้แก่ ทีมสุขภาพเพศธรรมศาสตร์ จุฬาฯ รามาฯ โรงพยาบาลตารวจ
ภาคเอกชน และคณาจารย์จากเวชศาสตร์ชะลอวัย รวมทัง้ รวบรวมสหสาขาวิชาชีพที่เกีย่ วข้อง เช่น
จิตแพทย์ แพทย์ระบบทางเดินปั สสาวะ สูตนิ รีแพทย์ แพทย์เวชศาสคร์ครอบครัว แพทย์แผนไทย พยาบาล
นักจิตวิทยา นักกฎหมาย นักขับเคลือ่ นสิทธิทางเพศ และนักเพศวิทยาสาขาต่างๆ อีกมาก เพื่อให้.........
มีความผสามผสาน บูรณาการ (integrative) และองค์รวม (holistic)
และเรา.......Gender neutral, Sex positive, และ Non-judgmental
และมี Highly interactive classroom และ Workshop จากผู้มีประสบการณ์ตรง คือ นัก
เพศวิทยาคลินิกและแพทย์เวชศาสตร์ทางเพศที่ผ่านการอบรมไปแล้ว และไปมีประสบการณ์จริงในการ
ดูแลผู้รับบริการ ให้ผู้เรียนมีความรู้กลับไปดูแลตัวเอง ครอบครัว และผู้รับบริการได้สืบต่อไป
*Become a professional Sexologist…. with us*

*และผู้จบการฝึ กอบรมและสอบผ่านได้รับประกาศนียบัตรฯ จะได้สิทธิการสมัครเป็ น
“สมาชิกสามัญ”ของ ”สมาคมเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศ (ประเทศไทย)*
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จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีความรูล้ กึ ซึง้ ในเรื่องกายวิภาคระบบสืบพันธุ์ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการให้ความรู ้ ประกอบการ
รักษา ดูแลตนเองและผูอ้ ่ืน
2. มีความเข้าใจลึกซึง้ ในเรื่องประวัตศิ าสตร์วิชาเพศศาสตร์ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนเรื่องอื่นๆ
ของวิชาเพศศาสตร์ตอ่ ไปและประมวลความคิดเพื่อพร้อมทาการวิจยั ได้ในอนาคต
3. มีความรูเ้ รื่องเพศสรีระ เพศสภาพ เพศวิถี เพศภาวะ อัตลักษณ์ทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ
พฤติกรรมทางเพศ และจิตวิทยาทางเพศอย่างลึกซึง้ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในวิชาชีพในอนาคต
รวมทัง้ ความเข้าใจและตระหนักเห็นใจกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
4. มีความเข้าใจเรื่องสุขภาพและสุขภาวะทางเพศอย่างลึกซึง้ เพื่อนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
5. มีความเข้าใจลึกซึง้ ในเรื่องความสุขทางเพศ ทางออกทางเพศ เพศสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ รสนิยม
ทางเพศที่หลากหลาย เพื่อนาความรูไ้ ปใช้ปรับปรุงตนเองและคูข่ องตน และในการบาบัดรักษา
6. มีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องสื่อโป๊ และสิ่งซึ่งกระตุน้ ความรูส้ ึกทางเพศ รวมทัง้ ของเล่นทางเพศ เพื่อ
นาไปประยุกต์ใช้กบั ความสุขทางเพศของตนและคู่ และ/หรือ ให้รูเ้ ท่าทันความเสี่ยงจากสื่อยุค
ปัจจุบนั ของเด็กและวัยรุน่
7. มีความรูแ้ บบบูรณาการและแบบองค์รวมเกี่ยวกับเรื่องความบกพร่องทางเพศ เพื่อนาความรูไ้ ป
ประยุกต์ใช้ในการรักษาแบบบูรณาการและการแพทย์ทางเลือก
8. มีความรูล้ กึ ซึง้ เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี เพื่อนาไปจัดทานโยบายป้องกันทัง้ ระดับ
ตนเองและการวางแผนนโยบายระดับชาติ
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เป้ าหมายหลักสูตร
1. ผูเ้ รียนสามารถนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้กบั เรื่องเพศของตนเอง หรือกับคูข่ องตน
2. ผูเ้ รียนสามารถนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้กบั ผูร้ บั บริการที่มารับคาปรึกษา
3. ผูเ้ รียนสามารถนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านเรื่องการทาเพศบาบัดและให้คาปรึกษา
เรื่องความสัมพันธ์
4. ผูเ้ รียนสามารถนาความรูไ้ ปใช้ประกอบวิชาชีพของตน ไม่วา่ จะเป็ นทางสาขาแพทย์ บุคลากรทาง
การแพทย์ นักจิตวิทยา นักมานุษยวิทยา นักกฎหมาย ศิลปิ น
5. มีการบูรณาการความรูแ้ บบกาย จิต จิตวิญญาณ สังคม เกี่ยวกับเรื่องเพศแบบองค์รวม
6. ผูเ้ รียนจะมีทศั นคติในเรื่องเพศในเชิงบวก สามารถปรับตัวในเรื่องเพศกับผูอ้ ่ืน สังคม และบุคคลที่มี
เพศหลากหลาย
7. ผูเ้ รียนสามารถคิดหัวข้อวิจยั เรื่องเพศได้ในอนาคต
8. ผูเ้ รียนสามารถคิดโครงการบริการสังคมเพื่อแก้ปัญหาเพศในระดับสังคมได้ตอ่ ไป

“คณาจารย์จากหลากหลายสถาบัน และสหสาขาวิชาชีพเพือ่ ให้มีความผสามผสานบูรณาการ
(integrative) และองค์รวม (holistic) โดยมีความ Gender neutral, Sex positive,
และ Non-judgmental เป็ นแนวทางและจุดเด่นของเรา”

