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Schedule Diploma in Clinical Sexology Midyear 3-weeks Intensive Course 2022
30 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2565
ห้องประชุมชั้น 6 อาคารคุณากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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Week 1- Hybrid- Online / Onsite
หมายเหตุ ถ้าสะดวกเรียน Onsite จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การเรียนรูม้ ากที่สดุ แต่ถา้ ติดงานหรือติดเรื่อง COVID19 สามารถ Online ได้แบบ real time และสอบถาม interactive ได้เลย และมี VDO ดูยอ้ นหลังได้ 3 เดือน
จันทร์
30 พฤษภาคม 65
9.00-12.00 น.
-Interactive “welcome and
Introduction” lecture/
อ.อติวทุ ธ อ.กาญจนา
อ.ลักขณา อ.ปรัชญา อ.วินิตย์

อังคาร
31 พฤษภาคม 65
9:00-12:00 น.
-Workshop SOGIESC#1/
อ.นาดา อ.ศิรศิ กั ดิ์ อ.กฤศ
อ.อติวทุ ธ

Core content: ทุกท่านจะได้เข้าใจ
ถึงภาพรวมของเพศวิทยาคลินิก
ขอบข่ายการเรียนและการงานที่จะ
ทาในอนาคต ทาความรูจ้ กั เพื่อน
ใหม่ ถ่ายรูปร่วมกัน

Core content: Unpacking to
understanding sexual
orientation, gender identity,
gender expression, and sex
characteristics

13:00-16:00 น.
-Experiential learning: meet
LGBTQ+ in person/
อ.อติวทุ ธ อ.วินิตย์ อ.ลักขณา
อ.ปรัชญา อ.ธัญธัต อ.สิรณ
ิ
อ.นาดา อ.กฤศ อ.นิยม

13:00-16:00 น.
-Workshop: SOGIESC#2/
อ.นาดา อ.ศิรศิ กั ดิ์ อ.กฤศ
อ.อติวทุ ธ

Core content: ทุกท่านจะได้พบกับ
วิทยากรเพศหลากหลายที่พร้อม
เปิ ดตัวและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ รวมทัง้ แนวคิด เพื่อ
เป็ นพืน้ ฐานในการทา workshop
ในวันถัดไป

Core content: เป็ น workshop
ที่จะขยีแ้ กนเพศของทุกท่าน ทา
ให้เข้าใจเรือ่ งเพศของตัวเอง
รวมทัง้ ทาให้เข้าใจคาว่า
spectrum ได้อย่างลึกซึง้ โดย
วิทยากรนักขับเคลื่อนเรือ่ งเพศที่
มีประสบการณ์ > 10 ปี

พุธ
1 มิถุนายน 65
9:00-12:00 น.
-Sex industry#1/
อ.อติวทุ ธ
-Pornography/
อ.บุณฑริกา

Core content: พาท่องโลก
แห่งอุตสาหกรรมทางเพศ
รวมทัง้ สถานที่ตา่ งๆ และ
เจาะลึกเรือ่ งสื่อโป๊ เพื่อ
การศึกษาและการนามา
ประยุกต์ใช้ทางคลินิก

13:00-16:00 น.
-Sex industry#2/
อ.อติวทุ ธ
-Sex tourism (in Japan)
/อ.สิทธิพล
-Condom&Gel/อ.ธนพร
-Sex creator & Sex
worker /อ.สิรณ
ิ
-Sex tourism (in
Thailand) /อ.ธัญธัต
Core content: ท่านจะได้เห็น
และจับสัมผัสถุงยางอนามัย
และเจลหล่อลื่นที่ไม่เคยเห็น
มาก่อนแบบตื่นตาตื่นใจ
รวมทัง้ มุมมองเกี่ยวกับ sex
creator & sex worker

พฤหัสบดี
ศุกร์
2 มิถุนายน 65
3 มิถุนายน 65
9:00-11:00 น.
9:00-12:00 น.
-Sexual anthropology Theory and clinical
/อ.ขวัญข้าว
application of….
-Human sexual response
11:00-13:00 น.
cycle
-Theory and clinical -Vaginal sex
application of love & -Sexual position/
relationship/อ.อติวทุ ธ อ.ปณชัย อ.อติวทุ ธ
Core content: ทฤษฎี
มานุษยวิทยาทางเพศ
ความรัก ความสัมพันธ์
และการประยุกต์ใช้ทาง
คลินิก

Core content: หนักแน่นด้วย
เนือ้ หา ทฤษฎี และการ
ประยุกต์ใช้ทางคลินิก

14:00-16:00 น.
-Application of
clinical sexology to
my real-life practice/
อ.มรรคพร

13:00-16:00 น.
Theory and clinical
application of….
-Oral sex
-Anal sex
-Masturbation/
อ.อติวทุ ธ อ.ปณชัย

Core content: เจ้าของเพจ
ตังค์มรรคพร และยูทปู เวร
ชันสูตร หมอคนดังสุดหล่อ
ที่มาเรียนและนาความรูไ้ ป
ปรับใช้กบั ตัวเอง จะมา
เปิ ดเผยเรือ่ งบนเตียงของ
ตนเองให้ฟังแบบลึกสุดใจ

Core content: หวือหวาด้วย
เทคนิค ท่วงท่า และเพศสัมพันธ์
รูปแบบต่างๆ ที่นกั เพศวิทยา
คลินิกต้องรู ้
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Week 2- Hybrid- Online / Onsite + VDO ดูย้อนหลังได้ 3 เดือน
จันทร์
6 มิถุนายน 65
9:00-12:00 น.
-History of sexology/
อ.วิทยา

Core content: ประธานราช
วิทยาลัยสูตินรีแพทย์ฯ ให้
เกียรติมาบรรยาย
ประวัติศาสตร์เพศวิทยา
อย่างสนุกสนาน ชวนติดตาม
และผูเ้ รียนจะพูดว่า
ประวัติศาสตร์ไม่น่าเบื่อเลย

อังคาร
7 มิถุนายน 65
9:00-12:00 น.
-Mindfulness approach
in clinical sexology/
อ.ปรัชญา อ.จันธิดา

พุธ
8 มิถุนายน 65
9:00-11:00 น.
-Sex counseling/อ.วินิตย์
อ.อติวทุ ธ
11:00-12:00 น.
-Sexual exercise/
อ.วินิตย์ อ.อติวทุ ธ

พฤหัสบดี
ศุกร์
9 มิถุนายน 65
10 มิถุนายน 65
9:00-12:00 น.
9:00-11:00 น.
-Lecture: BDSM, Fetish, -Thai medicine approach
Kink/อ.อติวทุ ธ อ.ปิ ยนันท์ for optimal sexual
function/อ.นันทวัฒน์
อ.ธนพล

Core content: เรียนรู ้ เข้าใจ
รสนิยมทางเพศที่หลากหลาย
แบบเปิ ดใจและถูกต้อง ที่ไม่ใช่
เพียงแค่ โซ่ แซ่ กุญแจมือ

Core content: แนวทางการ
ประยุกต์การแพทย์แผนไทยมาใช้
ในการดูแลสุขภาพเพศ

Core content: สติ ความตัง้ ใจ
และการไม่ตดั สิน ในเรือ่ งเพศ
โดยอาจารย์การแพทย์
บูรณาการและนักสติบาบัด

Core content: แนวทางการให้
คาปรึกษาทางเพศโดยนักเพศ
บาบัด และการออกกาลังกาย
ทางเพศเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทาง
เพศ

13:00-16:00 น.
-Workshop: PSE/E
(Personal sexual
enrichment/education)
/อ.อติวทุ ธ อ.วินิตย์

13:00-16:00 น
-Therapeutic coach in
clinical sexology/
อ.จันธิดา อ.ปรัชญา

13:00-16:00 น
-Sexual hygiene care for
cisgender and
transgender/ อ.วินิตย์
อ.กฤศ อ.นิยม

13:00-17:00 น
-Workshop: BDSM,
Fetish- Let’s play and
learn/อ.อติวทุ ธ อ.ปิ ยนันท์
อ.ณัฐพัชญ์ อ.ญาดา
อ.มิโดริ

12:00-16:00 น
-Sex industry#3/อ.อติวทุ ธ
-Principle and practice of
sex toys/อ.บุณฑริกา
-Innovation of sex toys/
อ.วิสทุ ธิ์รตั น์ อ.ประติมา
-BDSM toys/อ.ปิ ยนันท์
อ.ณัฐพัชญ์ อ.มิโดริ

Core content: การฝึ ก
หายใจ การเพิ่มพลังทางเพศ
ที่ดีไซน์และวิจยั โดย
American College of
Sexologists

Core content: ปรับจิตใต้
สานึกกับเรือ่ งเพศให้ดีขนึ ้
พร้อมปรับแก้ปมในอดีต เพื่อ
นาไปประกอบการดูแลรักษา
ปั ญหาทางเพศโดยอาจารย์
American Board of NLP

Core content: ทาความเข้าใจ
กับสุขภาวะทางเพศที่ดเู หมือน
ง่ายแต่ไม่งา่ ย และยังได้ทราบถึง
การดูแลสุขภาวะทางเพศของ
บุคคลข้ามเพศอีกด้วย

Core content: ลงมือ ฟาด มัด
ตี และบทบาทนายบ่าว ด้วย
ตัวเอง สอนโดยอาจารย์
professional BDSM
ระดับประเทศ

Core content: ได้เห็นอุปกรณ์
sex toys หลากหลายรวมทัง้
วิธีการใช้กบั ตัวเองและคู่ ได้
แนวทางการนา sex toy มา
ประยุกต์ใช้ทางคลินิก
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Week 3- Hybrid- Online / Onsite + VDO ดูย้อนหลังได้ 3 เดือน
จันทร์
13 มิถุนายน 65
9:00-11:00 น.
-Digital sexuality
education/อ.ขวัญชนก

อังคาร
14 มิถุนายน 65
9:00-12:00 น.
-Workshop:
Adolescent sex
education/
อ.จิราภรณ์ อ.ลลิต

พุธ
15 มิถุนายน 65
9:00-12:00 น.
-Workshop: Medicolegal aspect in clinical
sexology/อ.ลักขณา
อ.นาดา อ.ธิดารัฐ

พฤหัสบดี
16 มิถุนายน 65
9:00-11:00 น.
-Comprehensive
examination/อ.อติวทุ ธ

ศุกร์
17 มิถุนายน 65
9:00-12:00 น.
-Workshop: Sexual
consent/อ.ลักขณา

Core content: อาจารย์หมอ
เจ้าของเพจ “น้องสาว” ผูป้ ระสบ
ความสาเร็จอย่างมากในการให้
เพศศึกษาทางสื่อ จะมาแชร์

Core content: อาจารย์หมอ
เจ้าของเพจ “เลีย้ งลูกนอก
บ้าน” จะพาทาการฝึ กฝนเรือ่ ง
เพศศึกษาของวัยรุน่ สนุกแต่
แน่นด้วยสาระ

Core content: ระดมความคิด
กฎหมายเกี่ยวกับทุกอย่างที่
เรียนมา เช่น gender equaility,
sex toys, sex creator, sex
places, pornography, sex
tourism, etc

Core content: หากสอบ onsite จะเป็ น MCQ หากเลือก
สอบ online จะเป็ น essay

Core content: ระดม
ความคิดและถอดบทเรียน
เกี่ยวกับการยินยอมและการ
สื่อสารในการที่จะมี
เพศสัมพันธ์

ความรูแ้ ละประสบการณ์ตรง -

12:00-13:00 น.
-Honorable lecture:
Geriatric sexology/
อ. กัมมาล อ.จันธิดา

11:00-12.00 น. กาหนดส่ง
บทความ Clinical Sexology/
อ.ลักขณา

LUNCH SERVED

12:00-16:00 น.
13:00-16:00 น.
-Workshop: Tantric sexual -Workshop: คุยกับวัยรุน่
enrichment/อ.จุมพล
เรือ่ งเพศ (Talk about
sex with teens)/อ.วนิดา
อ.กาญจนา
Core content: เพิ่มพลังชีวิตและ
พลังทางเพศในวิถีตนั ตระ ที่
นามาใช้กบั ตัวเอง กับชีวิตคู่ และ
แนะนาผูร้ บั บริการได้อีกด้วย

13:00-17:00 น.
-ออกตรวจคลินิกสุขภาพ
เพศ/อ.อติวทุ ธ อ.ลักขณา
อ.วินิตย์ อ.ปรัชญา
อ.เบญทวิช อ.พศวีร ์
อ.พิชญ อ.มุทิตา อ.อวัสดา

12:00-17:00 น.
-SAR (Sexual Attitude
Readjustment) process:
the sensorium/อ.จุมพล
อ.กาญจนา อ.ปิ ยนุช
อ.วิปัสนา อ.วินิตย์
อ.จันธิดา

Core content: อาจารย์หมอ
เด็ก เจ้าของเพจ ป้าหมอขอ
ขยาย ผูม้ ีประสบการณ์ดแู ล
Core content: เป็ น process
child abuse มากว่า 20 ปี จะ Core content: เป็ นการออก
oriented ควรจะมา on-site
ตรวจจริง ถ้าจะเข้าร่วม ให้มา
พาทาการฝึ กพูดคุยกับวัยรุน่
on-site เพราะงดกาถ่ายทอดสด และงดการถ่ายทอดสด
เรือ่ งเพศซึ่งยากกว่าที่คิด

13:00-16:00 น.
-Feedback
-รับใบประกาศนียบัตร/
อ.อติวทุ ธ อ.กาญจนา
อ.วินิตย์ อ.ลักขณา

Core content: พิธีมอบใบ
ประกาศนียบัตรโดยคณบดี
คณะแพทยศาสตร์

