ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นางอลญชณณ คมเบอรนา

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ก.ย. 2559 - มว.ย. 2561
ก.ย. 2559 - มว.ย. 2561
ก าร ศ ก
ศ ษา

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาพลนธธศ าสตรย คณะววทยาศาสตรย

รองหลวหนขาฝฝายบรวหารจลด การภายในภาคววชาพลนธธศ าสตรย คณะววทยาศาสตรย
รองหลวหนขาฝฝายบรวหารจลด การภายในภาคววชาพลนธธศ าสตรย คณะววทยาศาสตรย

วท.บ.(ววทยาศาสตรยทว
ชล ไป), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2543
วท.ม.(อณมพน
ล ธธศ าสตรยและพลนธธวศ
ว วกรรม), มหาววทยาลลยมหวด ล, ไทย, 2546
วท.ด.(อณมพน
ล ธธศ าสตรยและพลนธธวศ
ว วกรรม), มหาววทยาลลยมหวด ล, ไทย, 2552

ส าขาเชณย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

การศศก ษาโครงสรขางของโปรตณน พลนธธวศ
ว วกรรมโปรตณน (protein engineering) , การมขวนพลบของโปรตณน (protein folding)

งานส อน
Advance cell and molecular biology
Advanced Cell and Molecular Biology
Advanced Research Techniques in Genetics
Analysis of Gene Function & Expression
Analysis of Gene Funtion & Expression
Analysis of Genome Function
Bioinformatics
Bioinformatics for Analysis & Applications
Cellular Stress Response
Gene Expression Analysis
Gene Manipulation and Applications
Genetic Engineering I
Genetic Project
Genetic Toxicology
Genetics & Society
Genetics Engineering II
Human Genetics
Immunological Genetics
Intensive Genetics
Introduction to Bioinformatics
Introduction to Molecular Genetics
Laboratory in Genetic Engineering
Laboratory in Genetics
Molecular Aspects of the Stress Responses
Molecular Cell Genetics
Molecular Genetics
Principle of Genetics
Principles of Genetics
Research Methods in Bioscience & Technology
Research Methods in Genetics
Research Techniques in Genetics
Select Topics in Appl. Radiation & Isotope
Selected Topics in Bioscience and Technology
Selected Topics in Genetics
Seleted Topics in Genetics
Seminar
Special Problems
Thesis
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2550-2553 การศศก ษาความสลมพลนธย การอพยพ และการตลงต ถวน
ช ฐานของชธมชน โดยการตรวจสอบและววเคราะหยล าต ดลบเบสของดณเออนเอในไมโทคอนเดรณยจากโครง
กระดมก โบราณ ในสมลยยธคกนอนประวลตศ
ว าสตรยทแ
ชณ หลนงโบราณคดณบาข นโปฝงมะนาว จ.ลพบธร ณ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากคณะววทยาศาสตรย มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย
ปป 2551-2552 การศณก ษาความสลมพลนธยร ะหวนางโครงสรขางและหนขาทณข
ช องโปรตณนแบคเทอรวโอซวน จากเชชอ
ต Lactobacillus salivarius : ความเปปนไปไดขทจ
ชณ ะนตามาใชข
เปปนยาตขานจธล น
ว ทรณยแ
ย ละในการถนอมอาหารโดยววธท
ณ างชณวภาพ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากคณะววทยาศาสตรย มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย
ปป 2553-2555 การศณก ษาความสลมพลนธยร ะหวนางโครงสรขางและหนขาทณข
ช องโปรตณนแบคเทอรวโอซวน จากเชชอ
ต Lactobacillus salivarius : ความเปปนไปไดขทจ
ชณ ะนตามาใชข
เปปนยาตขานจธล น
ว ทรณยแ
ย ละในการถนอมอาหารโดยววธท
ณ างชณวภาพ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.
พวมพยครลงต ลนาสธด เมชอ
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หนขา 1 จาก 4

ขขอ ม ล
ม อาจาร ย ม
ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นางอลญชณณ คมเบอรนา

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาพลนธธศ าสตรย คณะววทยาศาสตรย

ปป 2553-2555 การศศก ษาความสลมพลนธย การอพยพ และการตลงต ถวน
ช ฐานของชธมชน โดยการตรวจสอบและววเคราะหยล าต ดลบเบสของดณเออนเอในไมโทคอนเดรณยจากโครง
กระดมก โบราณ ในสมลยยธคกนอนประวลตศ
ว าสตรยทแ
ชณ หลนงโบราณคดณบาข นโปฝงมะนาว จ.ลพบธร ณ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.
ปป 2555-2558 การผลวต เปปไทดยทอ
ชณ อกฤทธวย
ธ บ
ล ยลงต การทตางานของเอนไซมยทางการแพทยยและการเกษตรจากสมธนไพรบางชนวด ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธน
อธด หนธนววจย
ล มก.
ปป 2556
การศศก ษาบทบาทของกรดอะมวโนในโปรตณนสารพวษ Cyt2Aa2 จาก Bacillus thuringiensis ทณม
ช ค
ณ วามสตาคลญตนอการจลบกลบเยชอ
ช หธม
ข เซลลย ( หลวหนขา
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.
ปป 2556-2558

การคขนหายณนทณเช กณย
ช วขของกลบการกตาหนดเพศในผณเสชอ
ต ขขาวสาร (Corcyra cephalonica) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.

ปป 2556-2558 การตรวจสอบสายเปปไทดยส กลด จากพชชสมธนไพรทณส
ช ามารถยลบยลงต การทตางานของเอนไซมยโปรตณเอสของเชชอ
ต เอชไอวณ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจาก
ทธนอธด หนธนววจย
ล มก.
ปป 2555-2557

การเจรวญและยณนทณเช กณย
ช วขของกลบการเจรวญของแมลงครลงช (Kerria lacca) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.

ปป 2555-2557 การศศก ษาสารออกฤทธวเธ พชอ
ช ตขานโปรตณนทณส
ช าต คลญตนอการอยมรน อดของเชชอ
ต พลาสโมเดณยมในยธงพาหะนตาโรคมาลาเรณย ( หลวหนขาโครงการยนอย ) ไดขร บ
ล ทธน
จากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว
ปป 2557-2559
(สกว.)

การศศก ษาสารตขานการกนอความรธนแรงในเชชอ
ต Pasteurella multocida ในสธก ร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานกองทธนสนลบสนธนการววจย
ล

ปป 2557-2559

การคขนหายณนทณเช กณย
ช วขของกลบการเจรวญของตลวอนอนแมลงวลนแตง (Bractocera cucurbitae) ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.

ปป 2557-2559

การศศก ษาสารตขานสารกนอความรธนแรงในเชชอ
ต Pasteurella multocida ในสธก ร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.

ปป 2557-2558

การบรวก ารแยกโปรตณนดขวยววธเณ จลอวเลอคโตรโฟรวซ ส
ว ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากกรมหมนอนไหม

ปป 2559

การพลฒนาเวกเตอรยไ วรลส พชชสตาหรลบการผลวต โปรตณนบตาบลด โรคของคนในพชช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.

ปป 2559
การศศก ษาสารออกฤทธวใ
ธ นกลธม
น ยาเพชอ
ช ตขานโปรตณนทณส
ช าต คลญตนอการเจรวญของเชชอ
ต พลาสโมเดณยมในทของยธงพาหะนตาโรคมาลาเรณย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.
ปป 2560

การศศก ษาสารประกอบเพชอ
ช ตขานโปรตณนนววคลณโอแคปซวส ของไวรลส PEDV ในสธก ร ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.

ปป 2560
คธณสมบลตท
ว างชณวภาพของเมชอกไสขเดชอนดวนชนวด Perionyx excavatus และ Eudrilus eugeniae เพชอ
ช การใชขประโยชนยใ นอธต สาหกรรมผลวตภลณฑย
สธขภาพ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากทธนอธด หนธนววจย
ล มก.
ปป 2563-2566 การศศก ษาสารทณม
ช ค
ณ ณ
ธ สมบลตต
ว าข นการอยมรน อดของเชชอ
ต พลาสโมเดณยมในยธงกขนปลนองเพชอ
ช หยธด การระบาดของมาลาเรณย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจาก
ทธนอธด หนธนววจย
ล มก.
ปป 2563-2566 การศศก ษาสารทณม
ช ค
ณ ณ
ธ สมบลตต
ว าข นการอยมรน อดของเชชอ
ต พลาสโมเดณยมในยธงกขนปลนองเพชอ
ช หยธด การระบาดของมาลาเรณย (ทธนพลฒนานลก ววจย
ล รธน
น กลาง เรวม
ช ปป
2563) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทธนจากสตานลก งานการววจย
ล แหนงชาตว (วช.)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบนานาชาตว
- Anchanee Kubera, Amara Thongpan, Mingkwan Mingmuang, Jintana Salaenoi, "Morphology and Haemolymph Composition Changes in Red
Sternum Mud Crab (Scylla serrata)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารววทยาสารเกษตรศาสตรย สาขาววทยาศาสตรย) 40 (1) (2006) 158-166
- นางสาวมลทธนา วรรณจลก ร, Pradit Saengthong, นายสธร พล นาถะพวนธธ, Passorn Wonnapinij, Supachai Vuttipongchaikij, Anchanee Kubera, KRIT
WON-IN, Mingkwan Mingmuang, WUNRADA SURAT, "Ancient DNA of pigs in Thailand: Evidence of multiple origins of Thai pigs in the late Neolithic
period", ScienceAsia 39 (-) (2013) 456-465
- Thanaset Thongsaiklaing, Wimonsiri Sehawong, Anchanee Kubera, Lertluk Ngernsiri, "Analysis of the alpha-amylase gene sequence and the
enzyme activityof Indian rock oyster Saccostrea forskali", Fisheries Science 80 (2) (2014) 589-601
- Mayura Veerana, Anchanee Kubera, Lertluk Ngernsiri, "ANALYSIS OF THE Vitellogenin GENE OF RICE MOTH, Corcyra cephalonica
STAINTON", ARCHIVES OF INSECT BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY 87 (3) (2014) 126-147
- Sangtanoo, P, Kiattawee Choowongkomon, WUNRADA SURAT, Sunee Nitisinprasert, Anchanee Kubera, "Antimicrobial peptides of Lactobacillus
salivarius K4 isolated from chicken intestine", SCIENCEASIA 40 (2) (2014) 135-140
- นายวลชรากร มงคล, Uraiwan Arunyawat, WUNRADA SURAT, Anchanee Kubera, "Active compounds against Anopheles minimus carboxypeptidase
B for malaria transmission-blocking strategy", Journal of Medical Entomology 52 (6) (2015) 1322-1332
- น.ส.ปาจรณยย สายตนอเนชอ
ช ง, ผศ.ดร.บธญเฮณยง พรมดอนกอย, Anchanee Kubera, "Alanine-162 of Bacillus thuringiensis Cyt2Aa2 toxin is essential for
membrane binding and oligomerisation", BIOCONTROL SCIENCE AND TECHNOLOGY 26 (7) (2016) 928-937
- WUNRADA SURAT, Mhuantong, W., Sangsrakru, D., Theeraphap Chareonviriyaphap, Uraiwan Arunyawat, Anchanee Kubera, Sittivicharpinyo, T.,
Siripan, O., Pootakham, W., "Gut bacterial diversity in plasmodium-infected and plasmodium-uninfected anopheles minimus", Chiang Mai Journal of
Science 43 (3) (2016) 426-439
- Methanee Homthong, Anchanee Kubera, Matana Srihuttagum, Vipa Hongtrakul, "Isolation and characterization of chitinase from soil fungi,
Paecilomyces sp.", Agriculture and Natural Resources 50 (4) (2016) 232-242
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- Anchanee Kubera, Arinthip Thamchaipenet, Menachem Shoham, "Biofilm inhibitors targeting the outer membrane protein A of Pasteurella multocida
in swine", Biofouling 33 (1) (2017) 14-23
- น.ส.นวภาพร ดณใ จ, ดร.เยาวลลก ษณย มะปราง รสหอม, Anchanee Kubera, "Antiviral Compounds Against Nucleocapsid Protein of Porcine Epidemic
Diarrhea Virus", Animal Biotechnology 28 (2) (2017) 120-130
- นายกวต ตวเดช เปรมอธด มกวจ, ดร. ธลญชนก เมชองมลน
ช , ดร. ประไพภลทร คลลงทรลพ ยย, Somchai Chantsavang, Anchanee Kubera, "Bioactivities of crude mucus
proteins from Eudrilus eugeniae (African night crawler) and Perionyx excavatus (Blue worm)", European Review for Medical and Pharmacological
Sciences 21 (2) (2017) 361-368
- Rattanapisit, K, Abdulheem, S, Chaikeawkaew, D, Anchanee Kubera, Mason, HS, Ma, JKC, Pavasant, P, Phoolcharoen, W, "Recombinant human
osteopontin expressed in Nicotiana benthamiana stimulates osteogenesis related genes in human periodontal ligament cells", SCIENTIFIC
REPORTS 7 (2017)
- Prem-U-Domkit, K, Muangman, T, Anchanee Kubera, Klungsupya, P, "Cellular enzymatic anti-oxidants of fractionated mucus proteins from Eudrilus
eugeniae (African night crawler) and Perionyx excavatus (Blue worm) in MC3T3", EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND
PHARMACOLOGICAL SCIENCES 22 (13) (2018) 4375-4391
- นายวลชรากร มงคล, ผศ.ดร.หวลง หงธย
น ตระกมล , ดร.เจตสธมน สลต ตบงกช, Anchanee Kubera, "Blood-induced differential gene expression in Anopheles dirus
evaluated using RNA sequencing", MEDICAL AND VETERINARY ENTOMOLOGY 32 (4) (2018) 399-406
- Prem-U-domkit, K., Suntravat, M., Lucena, S.E., Sรกnchez, E.E., Anchanee Kubera, "Antiplatelet and fibrinogenolytic activities of a purified mucus
protein from Eudrilus eugeniae (African night crawler)", ScienceAsia 45 (3) (2019) 236-244
- ทวพ วลล ยย บธญแกขว, Watcharakorn Mongkol, Sureerat Prasert, Pattaweeya Paochan, Saki Yoneda, Wang Nguitragool, Chalermpon Kumpitak,
Jetsumon Sattabongkot, Anchanee Kubera, "Transcriptome analysis of Anopheles dirus and Plasmodium vivax at ookinete and oocyst stages", Acta
Tropica 207 (-) (2020) 105502
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชธม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- นนทพล ประยมร เธณยร, Anchanee Kubera, Lertluk Ngernsiri, "Cloning and Sequencing of vitellogenin gene from Freshwater Prawn,Macrobrachium
lanchesteri", The 52nd Kasetsart University Annual Conference (2014)
ระดลบนานาชาตว
- นางสาวมลทธนา วรรณจลก ร, WUNRADA SURAT, Pradit Saengthong, รศ.สธร พล นาถะพวนธธ, Anchanee Kubera, Mingkwan Mingmuang, "MOLECULAR
GENETIC ANALYSIS OF THAI ANCIENT PIG (SUS SCROFA) USING PARTIAL MITOCHONDRIAL DNA D-LOOP SEQUENCES", 37th Congress
on Science and Technology of Thailand (2011)
- นายวลชรากร มงคล, ผศ.ดร.บธญเฮณยง พรมดอนกอย, Anchanee Kubera, "Assessment of the cell membrane composition on the specificity of Bacillus
thuringiensis Cyt2Aa toxin.", The 6th international symposium of the protein society of Thailand. (2011)
- น.ส.ปภลส สรา แสงธนม, Kiattawee Choowongkomon, WUNRADA SURAT, Sunee Nitisinprasert, Anchanee Kubera, "CLONING, EXPRESSION AND
PURIFICATION OF BACTERIOCINS FROM LACTOBACILLUS SALIVARIUS", The 37th Congress on Science and Technology of Thailand (2011)
- น.ส.ปภลส สรา แสงธนม, Kiattawee Choowongkomon, WUNRADA SURAT, Sunee Nitisinprasert, Anchanee Kubera, "THE ACTIVITY OF
RECOMBINANT ANTIMICROBIAL PEPTIDES, ABP118? AND ABP118? LIKE BACTERIOCINS", The 6th international symposium of the protein
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