1

Schedule Advanced Sexology for Sex Therapy Certificate 2022
Certified by TACS

11-29 กรกฎาคม 2565
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับรองโดย สมาคมเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศ (ประเทศไทย)

Week 1- On-site ≥ 60 percent
จันทร์
11 กรกฎาคม 65

อังคาร
12 กรกฎาคม 65

พุธ
13 กรกฎาคม 65

พฤหัสบดี
14 กรกฎาคม 65

ศุกร์
15 กรกฎาคม 65

9:00-12:00 น.
-Review: Male and
female sexual disorder
and indication for sex
therapy/อ.อติวทุ ธ

9:00-12:00 น.
-Workshop: PLISSIT
model approach for
sex therapy#1/
อ.อติวทุ ธ อ.ลักขณา และทีม

9:00-12:00 น.
-CBST#3: Workshop:
Helping process and
intake interview/
อ.ปิ ยนาถ อ.บุณฑริกา
อ.ธวัชวงศ์ และทีม

9:00-12:00 น.
-CBST#5:
Workshop CBST
techniques and
treatment – case
examples/อ.สรวิศ อ.ปิ ยนาถ
อ.บุณฑริกา อ.ธวัชวงศ์ และทีม

13:00-16:00 น.
-Sexual disorder and
psychiatric disorder as
comorbidity: a clinical
approach for sex
therapy/อ.มุทติ า

13:00-16:00 น.
-Workshop: PLISSIT
model approach for
sex therapy#2/
อ.อติวทุ ธ อ.ลักขณา และทีม

9:00-12:00 น.
-Cognitive behavioral
sexual therapy
(CBST)#1:
Understanding and
applying the CBT
model for sexual
therapy/อ.สรวิศ อ.ปิ ยนาถ
อ.บุณฑริกา อ.ธวัชวงศ์ และทีม
13:00-16:00 น.
-CBST#2:
Exploring an attitudes
and beliefs about sex
/อ.ปิ ยนาถ อ.บุณฑริกา
อ.ธวัชวงศ์ และทีม

13:00-16:00 น.
-CBST#4: Workshop:
Motivational
interviewing tools
and techniques
/อ.ปิ ยนาถ อ.บุณฑริกา
อ.ธวัชวงศ์ และทีม

13:00-16:00 น.
-CBST#6:
Ethical issues in the
provision of counseling
and therapy in sexual
health /อ.ปิ ยนาถ
อ.บุณฑริกา อ.ธวัชวงศ์ และทีม
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Week 2- On-site ≥ 60 percent
จันทร์
18 กรกฎาคม 65

อังคาร
19 กรกฎาคม 65

พุธ
20 กรกฎาคม 65

พฤหัสบดี
21 กรกฎาคม 65

ศุกร์
22 กรกฎาคม 65

9:00-12:00 น.
-Principle and
indication of NLP
theory for sex
therapy/อ.จันธิดา
อ.ปรัชญา และทีม

9:00-12:00 น.
-NLP sexual therapy:
Timeline therapy
(Discovering the root
cause)/อ.จันธิดา อ.ปรัชญา
และทีม

9:00-12:00 น.
-Theory of love and
relationship
orientation and
application for couple
therapy/อ.อติวทุ ธ

9:00-12:00 น.
-Workshop: Couple
sexual enrichment
for couple therapy/
อ.อติวทุ ธ อ.วินิตย์ และทีม

9:00-12:00 น.
-Workshop: Tantra and
mindful therapy for
enhancing couple
relationship/ อ.จุมพล
อ.ปรัชญา และทีม

13:00-16:00 น.
-Exploring mindset
and how to set goal
for management/
อ.จันธิดา อ.ปรัชญา และทีม

13:00-16:00 น
-Sexological
hypnotherapy/อ.จันธิดา
อ.ปรัชญา และทีม

13:00-16:00 น.
- ฝึ กทักษะการให้คาปรึกษา คลินิก
สุขภาพเพศ/อ.อติวทุ ธ อ.ลักขณา
อ.มุทติ า

13:00-16:00 น.
-ฝึ กทักษะการให้คาปรึกษา
คลินิกสุขภาพเพศ/อ.อติวทุ ธ
อ.ลักขณา อ.มุทติ า

13:00-16:00 น.
-Workshop: Connecting
mind and body through
sexual therapy: A mindbody medicine
approach/อ.ปรัชญา อ.จุมพล
และทีม
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Week 3- On-site ≥ 60 percent
จันทร์
25 กรกฎาคม 65
9:00-10:30 น.
-Understanding
person and Satir
Model

อังคาร
26 กรกฎาคม 65

พุธ
27 กรกฎาคม 65

พฤหัสบดี
28 กรกฎาคม 65

ศุกร์
29 กรกฎาคม 65

9:00-12:00 น.
-Sexual desire
discrepancy case
practice/อ.ขวัญชนก และทีม

9:00-12:00 น.
-Hands-on workshop:
PRP for penile
rejuvenation/อ.ศิวพล และ
ทีม

9:00-12:00 น.
-Comprehensive
examination/อ.อติวุทธ

9:00-12:00 น.
-SAR (Sexual Attitude
Restructuring): The
academic material/
อ.อติวทุ ธ อ.จุมพล อ.บุณฑริกา

13:00-15:00 น.
-Dealing with grief and
loss of couple

13:00-16:00 น
-Hands-on workshop:
Shockwave for penile
rejuvenation/อ.พศวีร ์ และ
ทีม

13:00-16:00 น.
-ฝึ กทักษะการให้คาปรึกษา คลินิก
สุขภาพเพศ/อ.อติวทุ ธ
อ.ลักขณา อ.มุทติ า

13:00-16:00 น.
-Feedback
-รับใบประกาศนียบัตร/อ.อติวทุ ธ
อ.ลักขณา อ,จุมพล อ.ปรัชญา
อ.วินิตย์

10:30-12:00 น.
-Satir Model for
sexual health care/
อ.สายพิณ
อ.ขวัญชนก และทีม
13:00-16:00 น.
-ส่งบทความ/ อ.ลักขณา
13:00-14:30 น.
-The fundamentals
of working with
couples for
therapists
14:30-16:00 น.
-Dealing with
conflict and couple
counseling/อ.สายพิณ
อ.ขวัญชนก และทีม

15:00-16:00 น.
Couple violence
assessment and
management/อ.ขวัญชนก
และทีม

