อาจารย์ ดร.กีรติ คุวสานนท์
ดร.กีรติ จบการศึกษาระดับปริ ญญาเอก (Ph.D.) คณะครุ ศาสตร์ วิชาเอก หลักสู ตรและการสอน (Curriculum
and Instruction) วิช าโท จิ ตวิท ยา (Psychology) มหาวิทยาลัย The University of Kansas สหรั ฐอเมริ ก า และระดับ
ปริ ญญาโท คณะครุ ศาสตร์ วิ ช าเอก Master of Science Degree in Teaching with English for Speakers of
other Language (การสอนภาษาอัง กฤษเป็ นภาษาที่ 2) มหาวิ ท ยาลัย Pittsburg State University สหรั ฐ อเมริ ก า
และปริ ญญาโททางด้า น Master of Science Degree in Educational Leadership (บริ หารการศึ ก ษา) ที่ มหาวิทยาลัย
เดียวกันในปี ถัดมา
ส่ ว นในระดับ ปริ ญ ญาตรี ดร.กี ร ติ จบการศึ ก ษาจากคณะศิ ล ปศาสตร์ วิ ช าเอก ภาษาอัง กฤษ วิ ช าโท
การโฆษณา จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อีกทั้งยังได้ศึกษาเพิ่มเติมในวิชา ทฤษฎีดนตรี สากลกับ อาจารย์กฤษติศกั ดิ์
พูลสวัสดิ์ วิชาปฏิ บตั ิทางด้านเปี ยโนกับ อาจารย์พีรพงศ์ สุ รวรรณ และวิชาแต่งเพลงกับ อาจารย์อภิสิทธิ์ วงศ์โชติ
ในภาควิชาธุ รกิจดนตรี คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จากโรงเรี ยน
มาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ วิชาโท ภาษาฝรั่งเศส
ทางด้านดนตรี ดร.กี รติ เริ่ มเรี ยนเปี ยโนเมื่ออายุ 5 ปี ที่ณัฐ สตูดิโอ และได้ยา้ ยมาเรี ยนกับ อาจารย์พีรพงศ์
สุ รวรรณ สอบผ่าน Grade 8 จากสถาบัน Trinity College, London นอกจากเรี ยนเปี ยโนแล้ว ยังได้เรี ยนไวโอลิ นกับ
อาจารย์พิสุทธิ์ สายโอบเอื้ อ และในขณะที่ ศึกษาต่อในระดับ ปริ ญญาโท ดร.กี รติ ได้เรี ยนเปี ยโน กับ Dr. Reena
Berger และเรี ย นไวโอลิ น กับ Dr. Selim Girayในคณะดนตรี มหาวิท ยาลัย Pittsburg State University กี ร ติ ไ ด้รั บ
คัดเลือกให้แสดงเปี ยโนในงาน Mater Dei’s Young Talent in Concert ที่โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีวทิ ยาลัย และ งาน Joy of
Christmas III และ IV ณ หอประชุ มเล็ก ศู นย์วฒั นธรรมแห่ งประเทศไทย นอกจากนี้ ดร.กี รติ ยังมี ความสามารถ
ทางด้า นการใช้ ภ าษาอัง กฤษได้ย อดเยี่ ย ม จนได้ รั บ รางวัล เรี ยนดี ด้ า นภาษาอัง กฤษ และ มี จ ริ ยธรรมดี เ ด่ น
จาก โรงเรี ยน มาแตร์เดอี วิทยาลัย และได้รับรางวัล มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จากสานักงานคณะกรรมการศึกษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ปั จจุ บ นั ดร.กี รติ เป็ นอาจารย์ป ระจาอยู่ที่ สาขาประถมศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
และเป็ นอาจารย์สอนเปี ยโนในของโรงเรี ยนดนตรี พีรพงศ์ ที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการสอนเปี ยโนสาหรับเด็กเล็ก
ด้วยการนาหลักจิตวิทยามาใช้ประกอบการเรี ยนการสอนดนตรี สาหรับเด็กเล็กได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

