ซอฟต์ แวร์ KuiSci เพือ การทํางานร่ วมกันด้ วย PHP Framework
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Abstract
Presently, collaborative software is a powerful tool for
social networking. It is used in several areas, including
in science and technology. By applying this tool in the
research community, various participants are able to
gain their benefit. This paper proposes a collaborative
software for science and technology community called
KuiSci. It is derived from a social software named
Knowledge Unifying Initiator, or KUI. In KuiSci, a
participant who proposes a project is called “caller”.
Once a project is proposed, the software will apply web
service to thairesearch database in order to obtain
relevance researchers. After, the caller chooses a
particular researcher to be a “responder” for such
project. In addition, KuiSci provides several
collaborative tools in the “project space”. We use
MVC, PHP framework “CodeIgniter” as development
tools. KuiSci is now online at kui.most.go.th/kuisci.

คัดเลื อกนักวิจยั เป็ นผูต้ อ้ งการผลงาน (Responder) และมี
ดํา เนิ น งานร่ ว มกัน บนพื; น ที ที KuiSci จัด ไว้ นอกจากนี;
ซอฟต์แวร์ KuiSci ได้มีการเชือมต่อกับฐานข้อมูลนักวิจยั ไทย
ผ่านเว็บเซอร์ วิส ในการนี; สถาปั ตยกรรมเอ็มวีซี (MVC) ได้
ถูกเลื อกใช้เป็ นโครงสร้างในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และใช้
PHP Framework ชือ CodeIgniter เป็ นกรอบในการทํางาน
ขณะนี; KuiSci ได้มีการติดตั;งใช้งานที kui.most.go.th/kuisci
Keywords: ซอฟต์แวร์ เพือสังคม, การพัฒนาซอฟต์แวร์ , คุย
ซายน์, KUI, KuiSci, Framework, MVC, Social networking,
Collaborative software.

1. บทนํา
บทคัดย่ อ
ในปั จจุบนั ความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ เพือการทํางานร่ วมกัน
บนอินเทอร์ เน็ตเพิมมากขึ;นในทุกภาคส่ วน แม้กระทัง สังคม
ของการทํา งานวิ จัย ในสาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
บทความนี;นาํ เสนองานวิจยั เชิงพัฒนา โดยซอฟต์แวร์ ทีพฒั นา
มีชือว่า KuiSci ซึ งแตกแขนงมาจากซอฟต์แวร์ เพือสังคม คือ
ระบบสถาปนาองค์ความรู ้ (Knowledge Unifying Initiator:
KUI) การทํา งานของ KuiSci เริ มจากผูเ้ สนองาน (Caller)
เสนอโครงการเข้า ไปในระบบ จากนั;น KuiSci จะทํา การ

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ มกั จะประสบปั ญหายุ่งยากในการ
บํารุ ง รั กษา (Maintenance) โดยเฉพาะอย่างยิงปั ญ หาการ
เปลียนแปลงจากผูใ้ ช้ (Users) ปั ญหาเหล่านี; จะเพิมมากขึ;นใน
ก ร ณี ข อ ง ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ที ใ ช้ เ พื อ ก า ร ทํ า ง า น ร่ ว ม กั น
(Collaborative work) ทั;งนี; เพือตอบสนองความหลากหลาย
ของความต้องการในการทํางานร่ วมกันของซอฟต์แวร์ เพือ
เครื อข่ายสังคม (Social Networking)
ในบทความนี; จะนําเสนองานวิจัยเชิ งพัฒนาซอฟต์แวร์
เริ มตั;งแต่ป ระสบการณ์ แ ละเทคโนโลยีที ใ ช้ใ นการพัฒ นา
ซอฟต์แวร์ KuiSci (อ่านว่าคุยซายน์) ย่อมาจาก Knowledge

Unifying Initiator for Science and Technology ซึ งแตกแขนง
มาจากซอฟต์แ วร์ เ พือ สัง คม คื อ ระบบสถาปนาองค์ค วามรู ้
(Knowledge Unifying Initiator: KUI) [1, 2, 3, 4] โดย
ซอฟต์แ วร์ KuiSci มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื อ ใช้ใ นการจัด การ
งานวิจยั ให้เหมาะสมกับนักวิจยั ในสาขาที สอดคล้องกับงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซอฟต์แ วร์ KuiSci เป็ นเครื อ งมื อ สํา หรั บ ใช้ร่ ว มกัน
ระหว่างหน่ วยงานผูใ้ ห้ทุนและนักวิจยั ในสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยมีการติดต่อสื อสารระหว่างกันบนตลาด
ความรู ้ คุ ย ซายน์ และใช้ เ ครื องมื อ สนั บ สนุ น การดํา เนิ น
โครงการวิจยั ทีซอฟต์แวร์ KuiSci จัดไว้ให้บริ การ
การจัดเรี ยงเนื;อหาในบทความนี; ประกอบด้วย ส่ วนทีสอง
กล่ า วถึ ง สถาปั ต ยกรรมและเทคโนโลยีที ใ ช้ใ นการพัฒ นา
ซอฟต์แวร์ รวมถึงฐานข้อมูลนักวิจยั ไทยทีเกียวข้อง ในส่วนที
สามอธิ บายโครงสร้างการทํางานของซอฟต์แวร์ KuiSci ใน
มุมมองของการทํางานร่ วมกันใน KuiSci การออกแบบและ
พัฒนาซอฟต์แวร์ KuiSci ส่ วนทีสีเป็ นการนําเสนอการใช้งาน
KuiSci ตั;งแต่ฟังก์ชนั การทํางานต่างๆ ใน KuiSci และแสดง
ตัวอย่างการทํางานทีสาํ คัญของ KuiSci ทีได้ติดตั;งใช้งานจริ ง
และในส่ ว นสุ ด ท้า ย จะเป็ นการสรุ ป และกล่ า วถึ ง แผนงาน
พัฒนาในอนาคต

2. สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีและฐานข้ อมูลนักวิจยั ไทย
ในส่ วนนี; จะเริ มต้นด้วยการอธิ บายแนวคิ ดที สําคัญของการ
จัดการโครงการในลักษณะการทํางานร่ วมกัน และเนื องจาก
งานวิจยั นี; ใช้สถาปั ตยกรรมเอ็มวีซี เทคโนโลยี Framework
และเว็บเซอร์วสิ เป็ นเครื องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ดังนั;น
จะอธิ บายถึงเครื องมือดังกล่าว โดยเฉพาะในส่ วนทีเกี ยวข้อง
กับพัฒนาซอฟต์แวร์ จากนั;นจะกล่าวถึงโดยสรุ ปถึงฐานข้อมูล
นักวิจัย ไทย ที มี การพัฒนาและใช้ง านอยู่ ซึ งสามารถนํามา
เชือมเข้าสู่ซอฟต์แวร์ KuiSci ได้
2.1 การจัดทําโครงการในลักษณะการทํางานร่ วมกัน
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ มีเหตุการณ์ทีเป็ นที ยอมรับกันอยู่ 2
ประการ ประการแรก มี ก ารเปลี ย นแปลงความต้อ งการ

(Change) อยู่เสมอในระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ
ประการที ส อง การวัด ความก้า วหน้า ของซอฟต์แ วร์ ต ้อ ง
สามารถเฝ้ าดูได้แบบพลวัตร [6] เพือให้สามารถตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์ดงั กล่าว หัวหน้าโครงการจําเป็ นจะต้องเลือกใช้
กรอบการทํางาน (Framework) ทีเหมาะสมกับสถานการณ์
ในปั จ จุ บัน การพัฒ นาซอฟต์แ วร์ ป ระยุ ก ต์ ไม่ จ ํา เป็ น
จะต้อ งเขี ย นโปรแกรมใหม่ ท; ัง หมด แต่ ส ามารถเลื อ กใช้
วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์ (Component-based
Software Development) โดยการเขียนโปรแกรมทีอยูใ่ นรู ป
ของคอมโพเนนต์ นํามาสร้างเป็ นคอมโพเนนต์ทีนาํ กลับมา
ใช้ (Reusable Component) ได้ง่าย จากนั;นนํามาประกอบ
รวมกันขึ;นเป็ นซอฟต์แวร์ ประยุกต์ (Application) โดยการ
ประกอบรวมจะเป็ นการประกอบรวมจากภายนอก วิธีการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ แบบคอมโพเนนต์น; ี ช่ วยลดค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้ จากการทีสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์
ได้รวดเร็ วขึ;น และการบํารุ งรักษาซอฟต์แวร์ ทาํ ได้โดยง่ าย
[7]
2.2 สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีทเี กีย วข้ อง
สถาปั ตยกรรมเอ็มวีซี (MVC: Model-View-Controller) เป็ น
สถาปั ตยกรรมทีใช้ในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในการสร้างงาน
ประยุกต์ โดยโครงสร้ างของสถาปั ตยกรรม จะแบ่ งเป็ น 3
ส่ วน ได้แก่ ส่ วนของ Model ส่ วนของ View และส่ วนของ
Controller
ในส่ วนของ Model เป็ นส่ วนที แสดงให้เห็ นข้อมูลและ
Business logic จะแยกออกจากส่ วนของ View ซึ งเป็ นส่ วนที
ติดต่อกับผูใ้ ช้ (Interface) โดยมีส่วนของ Controller เป็ นตัว
จัดการประสานเข้าด้วยกัน [8]
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ KuiSci ได้ใช้ประโยชน์จาก
สถาปั ตยกรรมเอ็มวีซี ในการแบ่งงานในโครงการ (Project)
โดยแยกส่ ว นของการติ ด ต่ อ กับ ผูใ้ ช้ ที มี ก ารเปลี ย นแปลง
บ่อยครั;ง ออกจากส่วนการจัดการข้อมูล โดยสามารถแบ่งงาน
ตามความสามารถของโปรแกรมเมอร์ ทีแตกต่างกันมากใน
โครงการ ให้ส ามารถพัฒ นาซอฟต์แ วร์ ร่ ว มกัน ได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ

• เทคโนโลยี Framework
คําว่า Framework ในทีน; ี หมายถึงชุดของ Libraries หรื อ
Classes สําหรับใช้ในการพัฒนาโปรแกรม โดยมีโครงสร้างที
แน่ นอนตามที ผูส้ ร้าง Framework กําหนดให้เป็ นมาตรฐาน
ของ Framework นั;นๆ ภายในโครงสร้างของ Framework จะ
ประกอบด้วยรหัสโปรแกรม (Source Code) ที สามารถนํา
กลับมาใช้ใหม่ได้อีก (Reusable) ซึ งจะช่วยให้ประหยัดเวลา
ในการสร้างงานประยุกต์หนึงๆ ได้มาก Framework ทีนิยมใช้
กันอยู่มีหลาย Platform แยกตามภาษาคอมพิวเตอร์ ทีใช้ เช่น
.NET Framework หรื อ Java Framework เป็ นต้น ในบทความ
นี; หมายถึง PHP Framework ซึ งในภาษา PHP มีให้เลือกใช้
หลายตัวด้วยกัน อาทิเช่น Zend Framework, CakePHP, Prado,
PHP on TRAX, ZooP Framework, eZ Components, และ
CodeIgniter เป็ นต้น [8]
ในการพัฒ นาซอฟต์แ วร์ KuiSci ที ม พัฒ นาได้เ ลื อ กใช้
CodeIgniter เป็ นโครงสร้างในการพัฒนา เหตุผลทีเลือกใช้
Framework ชนิ ดนี; เนื อ งจากโครงการมี ระยะเวลาในการ
ดําเนิ นการจํากัด โปรแกรมเมอร์ มีประสบการณ์ ทาํ งานบน
Framework น้อยถึ ง ไม่ มี ป ระสบการณ์ เ ลย การเลื อ กใช้
CodeIgniter เนืองจากความเรี ยบง่ายของของเอกสารประกอบ
การฝึ กอบรมโปรแกรมเมอร์ ซ ึ งมีพ;ืนฐานภาษา PHP อยูแ่ ล้ว
สามารถทําได้ง่ายและรวดเร็ ว
• เทคโนโลยีเว็บเซอร์ วสิ
เว็บ เซอร์ วิ ส (Web Services) คื อ “บริ ก าร” ที เ ป็ น
ซอฟต์แวร์ คอมโพเน้นท์ (Software Component) ทีออกแบบ
มาเพื อ สนั บ สนุ น การทํ า งานระหว่ า งคอมพิ ว เตอร์ กั บ
คอมพิ ว เตอร์ ผ่ า นระบบเครื อข่ า ย โดยใช้ โ พรโทคอล
(Protocol) ที มีมาตรฐานกลางที อยู่ในรู ปแบบของเอ็กซ์เอ็ม
แอล (XML) เป็ นภาษาที ใช้ใ นการติ ด ต่ อสื อ สารระหว่า ง
คอมพิวเตอร์บนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต [9]
ซอฟต์แวร์ คอมโพเนนท์ อาจอยู่ในรู ปของฟั งก์ชนั หรื อ
โมดูล ทีมีกระบวนการทํางานภายใน สามารถรับอินพุตเข้ามา
เพื อ ประมวลผล และจะส่ ง ผลลัพ ธ์ ก ลับ ไป เว็บ เซอร์ วิ ส
สามารถทํางานในระบบรับ-ให้บริ การ โดยซอฟต์แวร์ KuiSci

จะส่ ง ข้อ มู ล คํา ค้น ร้ อ งขอรั บ บริ การไปยัง แหล่ ง บริ การ
ฐานข้อ มู ล นั ก วิ จั ย ภายใต้ค วามร่ ว มมื อ ผ่ า นบริ การเว็ บ
เซอร์วสิ ทีติดตั;งไว้
2.3 ฐานข้ อมูลนักวิจยั ไทย (Thai Researcher Databases)
ปั จจุ บันมี ฐานข้อ มูล นักวิจัย ในประเทศไทย จํานวนหลาย
ฐานข้ อ มู ล อาทิ เ ช่ น (1)
ฐานข้ อ มู ล นั ก วิ จั ย ไทย
(thairesearch.in.th) ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่ งชาติ (2) ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
หรื อ BIODATA (biodata.trf.or.th) จากสํานักงานกองทุน
สนับสนุ นการวิจัย (3) ฐานข้อมูลนักวิจยั สถาบันวิจยั และ
พัฒ นาอุ ต สาหกรรมโทรคมนาคม (tridi.ntc.or.th) (4)
ฐานข้อมูลรายงานการวิจยั สภาทีปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ (www2.nesac.go.th) รวมถึง (5) BIODATA ของ
สภาวิจยั แห่ งชาติ ซึ งอยูใ่ นระหว่างการดําเนิ นการ โดยแต่ละ
องค์กรทีจดั ทําฐานข้อมูลนักวิจยั เหล่านี; มีเป้ าหมายในการใช้
งานทีแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากฐานข้อมูลนักวิจยั
เหล่านี; สามารถใช้ประโยชน์ในการทํางานของซอฟต์แวร์
KuiSci
การทํา งานร่ ว มกัน ระหว่า งฐานข้อ มู ล นัก วิจัย ไทยกับ
ซอฟต์แวร์ KuiSci จะเกิดขึ;นได้ ก็ต่อเมือได้รับความร่ วมมือ
จากองค์ก รเจ้าของข้อ มูลในการสร้ างระบบให้บ ริ การเว็บ
เซอร์ วิส จากฐานข้อมูลนักวิจยั ขององค์กรนั;นๆ ซึ งในระยะ
เริ มต้นของการให้บริ การซอฟต์แวร์ KuiSci มีความร่ วมมื อ
กับ ฐานข้อ มู ลนักวิจัยไทย (thairesearch.in.th) และอยู่ใ น
ระหว่างการประสานงานความร่ วมมือกับฐานข้อมูลนักวิจยั
อื น ๆ ทั; งนี; เพื อ ให้ ซ อฟต์ แ วร์ KuiSci สามารถใช้ เ ป็ น
เ ค รื อ ง มื อ ใ น กา ร ป ร ะ สา น เ พื อ กา ร ทํ า ง าน ร่ ว ม กั น
(Collaborative work) ต่อไป

3. โครงสร้ างการทํางาน KuiSci
ในส่ วนนี; จะเป็ นการอธิ บายถึงการทํางานร่ วมกันของระบบ
KuiSci รวมถึงวิธีการออกแบบและพัฒนาระบบ และการ
เชื อ มโยงระบบ KuiSci กับ ฐานข้อ มู ล นัก วิ จัย ไทยของ
หน่วยงานต่างๆ

3.1 การทํางานร่ วมกันใน KuiSci
ลักษณะการทํางานร่ วมกันของ KuiSci แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
ได้แ ก่ ส่ ว นที 1 ส่ ว นเสนอโครงการและคัด เลื อ กหั ว หน้ า
โครงการ เกิ ดขึ; นจากความต้องการของสมาชิ กของมี ความ
ต้อ งการจะทํา โครงการ โดยสมาชิ ก ประเภทผู ้เ สนองาน
(Caller) เข้ามาเสนอโครงการ (Project) ระบบจะค้นหา
นักวิจยั (Researchers) ที เหมาะสมกับโครงการนั;น และส่ ง
เมล์ไปเชิ ญเข้ามาร่ วมทําโครงการ โดยเปิ ดให้นกั วิจยั ที สนใจ
ได้เข้ามาเสนอรายละเอียดในการทําโครงการ (Proposal) ซึ ง
ในระยะนี; ถ้ า นั ก วิ จั ย มี ค วามสงสั ย หรื อต้ อ งการทราบ
รายละเอียดเพิมเติมเกียวกับโครงการก็สามารถที จะสอบถาม
ไปยังผูเ้ สนอโครงการผ่านทาง KuiSci ได้ จากนั;นผูเ้ สนอ
โครงการจะทําการเลือกนักวิจยั ที ได้เสนอรายละเอียดการทํา
โครงการ เพือให้เป็ นหัวหน้าโครงการต่อไป
ส่ วนที 2 เป็ นระยะของการดําเนิ นโครงการของหัวหน้า
โครงการ (Responder) โดยหัวหน้าโครงการสามารถเชิ ญ
นักวิจยั อืนๆ (Researchers) มาเข้าร่ วมทําวิจยั ในโครงการทีตน
เป็ นหัวหน้าโครงการได้อีก ในระยะนี; จะมีการทํางานร่ วมกัน
ระหว่าง หัวหน้าโครงการกับนักวิจยั และหัวหน้าโครงการกับ
ผูเ้ สนอโครงการ ผ่านทางเครื องมือในการสื อสารแบบต่างๆ
เช่น แชท ข้อความส่วนตัว บอร์ด การแชร์เอกสารร่ วมกัน เพือ
เป็ นการแลกเปลียนความรู ้ ความคิดเห็ นกันภายใน กลุ่มงาน
(Workspace)

ธุ รกิ จ (Business logic) เพือนํามารวมกันต่อไป ส่ วนที ม
สุ ดท้ายทําหน้าที ใ นเชิ งเทคนิ ค ที คอยค้น หาวิธีการในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึ;นในระหว่างพัฒนาโปรแกรม
ในการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ KuiSci ได้ใช้
UML (Unify modeling language) เป็ นเครื องมือ เพือช่วยใน
การสร้างแบบจําลองของระบบ (Model) ดังปรากฏในรู ปที 1
ซึงแสดงส่วนของ Domain class diagram ของระบบ
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รู ปที 1 KuiSci Domain Class Diagram

3.2 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์ แวร์ KuiSci
การพัฒนา KuiSci อยูภ่ ายใต้เงือนไขของเวลาทีจาํ กัด ดังนั;นจึง
ได้มีการนําเทคโนโลยีการเขี ยนโปรแกรมแบบ Framework
มาใช้ เพือให้การพัฒนาโปรแกรมเป็ นไปอย่างมีระบบ รวดเร็ ว
และสามารถรองรับการเปลียนแปลงความต้องการในอนาคต
โดย Framework ที ใช้ มีสถาปั ตยกรรมแบบเอ็มวีซี ซึ งทําให้
พัฒ นาโปรแกรมสามารถแบ่ ง ส่ ว นในการพัฒ นาได้อ ย่า ง
ชัดเจน โดยในการพัฒนาได้แบ่งที มพัฒนาออกเป็ น 3 ที ม
โดยกําหนดให้ทีมหนึ งทําหน้าที สร้าง View ก็คือส่ วนติดต่อ
กับผูใ้ ช้ อีกที มหนึ งออกแบบในส่ วนฐานข้อมูล และกฎทาง

รู ปที 2 Science & Technology Research Taxonomy

ในการเสนอโครงการผูเ้ สนองาน จะต้องระบุหมวดหมู่
(Taxonomy) ของโครงการนั;น ๆ ดังรู ปที 2 เมือผูเ้ สนองาน
(Caller) เสนอโครงการเข้ามายัง KuiSci ระบบจะไปสื บค้น
ข้อมูลนักวิจยั จากฐานข้อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บเซอร์ วิส โดย
ส่งหมวดหมู่ของโครงการไปค้นหา เพือให้ได้ขอ้ มูลนักวิจยั ที
มี ค วามเชี ย วชาญหรื อความสนใจในเบื; อ งต้น และเมื อ
KuiSci ได้ขอ้ มูลนักวิจยั จากฐานข้อมูลต่างๆ แล้วระบบจะทํา

การวิเ คราะห์ แ ละคัด เลื อ ก (Expertise Analysis) นักวิจัย ที
เหมาะสมกับโครงการทีออกมา โดย KuiSci จะแสดงรายชือ
นักวิจยั (Researchers) ที เหมาะสมให้ผูเ้ สนองาน เพือส่ งเมล์
เชิญให้มาเข้าร่ วมเสนอรายละเอียดโครงการต่อไป ขั;นตอนนี;
แสดงได้ดว้ ย Activity diagram ดังรู ปที 3
Caller

KuiSci

Researcher

เ สนอโครงการ
คน หาขอมูล นัก วิจ ยั จากฐาน
ขอมูล นัก วิจ ัย (ThaiResearch)
ผา น ทางเ ว็บ เ ซอรว ิส

คน หานัก วิจ ัย ที่เ หมาะสม
(Expertise analysis)

เ ชิ ญ น ัก วิจ ยั เ สนอราย
ละเ อีย ดการดํา เ นิ น
โครงการ

ดูร าย ละเ อีย ด
โครงการ

เ สน อราย ละเ อีย ดการ
ดํา เ นิ น โครงการ
พิ จ ารณาราย ละเ อีย ด
การดํา เ นิ นโครงก าร

เ ลือกห ัวหน า
โครงก าร

รู ปที 3 การเสนอโครงการและเลือกหัวหน้าโครงการ

เนื อ งจากแนวคิ ด ในการพัฒ นาซอฟต์แ วร์ KuiSci ไม่
ต้องการให้มีการซํ;าซ้อนกับฐานข้อมูลนักวิจยั ของหน่วยงาน
อืนๆ ในทางกลับกันได้มีการสร้างการเชือมโยงกับฐานข้อมูล
นักวิจัยของหน่ วยงานอื น เพือขอเรี ยกใช้ขอ้ มูลดังกล่าวจาก
เว็บเซอร์ วิส ดังกล่าวแล้วข้างต้น การเชื อมโยงนี; ซอฟต์แวร์
KuiSci จะเป็ นฝ่ ายรั บ บริ ก ารเว็บ เซอร์ วิ ส (Web Service
Client) และที แหล่งฐานข้อมูลนักวิจยั จะเป็ นผูใ้ ห้บริ การเว็บ
เซอร์วสิ (Web Service Server)

4. การใช้ งาน KuiSci
ในส่วนนี;จะกล่าวถึงฟังก์ชนั การทํางานต่างๆ ทีเกิดขึ;นในพื;นที
ทั;ง สี ส่ ว นของ KuiSci ได้แ ก่ พื; น ที ข องผู ้เ สนองาน (Caller
Space) พื;นทีของผูข้ อรับงาน (Responder Space) ตลาดความรู ้
คุยซายน์ (KuiSci Marketplace) และพื;นที ทาํ งานโครงการ

(Project Workspace) [5] รวมถึงอธิบายบทบาทต่างๆ ของผูท้ ี
เกียวข้องกับการทํางานในระบบ
4.1 ฟังก์ ชันการทํางาน KuiSci
ฟังก์ชนั การทํางานหลักของซอฟต์แวร์ KuiSci แบ่งออกเป็ น
ส่ ว นของผูใ้ ช้งาน KuiSci ส่ วนของการค้นหาข้อ มู ล พื; น ที
ส่วนตัวของผูใ้ ช้ และพื;นทีสาํ หรับการทําโครงการร่ วมกัน
ในส่ ว นของผูใ้ ช้ง าน KuiSci เริ ม ตั;ง แต่ ก ารสมัค รเป็ น
สมาชิ ก KuiSci ด้วยการกรอกข้อมูลที จาํ เป็ นเพียงเล็กน้อ ย
หลัง จากนั;น สมาชิ ก KuiSci สามารถดึ ง ข้อ มู ล ส่ ว นตัว จาก
ฐานข้อมูลนักวิจยั มาผนวกรวมไว้ดว้ ยก็ได้ โดยสถานะของ
สมาชิกจะเปลียนไปตามบทบาททีสมาชิกได้กระทํา กล่าวคือ
สมาชิก KuiSci จะได้สถานะภาพนักวิจยั (Researchers) หาก
เป็ นสมาชิกของฐานข้อมูลวิจยั ในเครื อข่าย และจะได้สถานะ
ผูเ้ สนองาน (Caller) เมือได้เสนอโครงการทีตอ้ งการให้มีการ
แก้ปั ญ หาเข้า สู่ KuiSci ส่ ว นสมาชิ ก ที ไ ด้รั บ เลื อ กให้ เ ป็ น
หั ว หน้ า โครงการวิ จั ย จะได้รั บ สถานะของผู ้ข อรั บ งาน
(Responder) โดยฟั งก์ชนั ในส่ วนผูใ้ ช้งาน KuiSci นี; ปรากฏ
อยูบ่ นพื;นทีของผูเ้ สนองาน และพื;นทีของผูข้ อรับงาน
ฟั งก์ชนั ในการค้นหาข้อมูลใช้เพือค้นข้อมูลของผูเ้ สนอ
งาน ข้อ มู ลของผูข้ อรั บ งาน และข้อ มูล โครงการต่ างๆ ใน
ตลาดความรู ้คุยซายน์ (KuiSci marketplace) โดยสามารถ
แสดงข้อมูลรายละเอียดโครงการซึงรวมถึงหมวดหมู่งานวิจยั
ทีให้ขอ้ มูลสาขางานวิจยั ทีสอดคล้องกับโครงการ โดยข้อมูล
เหล่านี;ถูกใช้เพือคัดเลือกนักวิจยั ด้วยการตรวจสอบคุณสมบัติ
ที ส อดคล้อ งจากฐานข้อ มู ล นัก วิจัย ฟั ง ก์ชัน ในการค้น หา
ข้อมูลพบได้บนพื;นทีตลาดความรู ้คุยซายน์
ในส่วนพื;นทีส่วนตัวของผูใ้ ช้งานทีเรี ยกว่า “คุยซายน์ของ
ฉัน” (My KuiSci) เป็ นพื;นทีสาํ หรับแสดงข้อมูลโครงการที
สมาชิ ก เกี ย วข้อ ง อาทิ เ ช่ น โครงการที เ ป็ นเจ้ า ของทุ น
โครงการที เป็ นหัวหน้าโครงการ โครงการที เป็ นผูร้ ่ วมวิจัย
และรวมถึ ง คํา ถามที ร อคํา ตอบจากสมาชิ ก ผู ้น; ัน แยกตาม
สถานะทีเกียวข้อง เช่น หัวหน้าโครงการ และผูร้ ่ วมวิจยั เป็ น
ต้น

สําหรั บโครงการที อยู่ระหว่างการดําเนิ นการ KuiSci จะ
เปิ ดพื; นที เ พื อ การทํ า งานร่ วมกั น กั บ สมาชิ กอื น ๆ ที มี
ความสัมพันธ์กบั โครงการเดียวกันนี; บริ การที มีไว้ให้บริ การ
บนพื; นที ในส่ วนนี; รวมถึ ง ข้อ มูลรายละเอี ย ดโครงการ การ
รายงานความก้าวหน้า การเชิ ญนักวิจยั และฟั งก์ชนั ที ใช้เพือ
การติดต่อสื อสารอืนๆ เช่น แชท เว็บบอร์ ด ข้อความส่ วนตัว
และแชร์เอกสาร เป็ นต้น ฟังก์ชนั ส่ วนนี; พบได้ในพื;นทีทาํ งาน
โครงการ
4.2 การติดตัMงใช้ งาน

รู ปที 5 คุยซายน์ของฉัน

ปั จจุบนั ได้มีการติดตั;งซอฟต์แวร์ KuiSci ไว้ทีเครื องแม่ข่าย
http://kui.most.go.th/kuisci โดยแท้จริ งแล้วสามารถเข้าถึ ง
เว็บ ไซต์ น; ี ได้ห ลายทาง รวมถึ ง เว็ บ ไซต์ ข องศู น ย์ค วามรู ้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (STKC) และเว็บไซต์ฐ านข้อมู ล
นักวิจยั พันธมิตร
เว็บไซต์หน้าแรกของ KuiSci ปรากฏดังรู ปที 4

จอภาพดังปรากฏในรู ปที 6 เป็ นตัวอย่างแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถของ KuiSci ในการค้นหาข้อมูล ซึงสามารถ
ค้นหาได้หลายมิติ ตั;งแต่ขอ้ มูลของผูเ้ สนองาน ข้อมูลของ
นักวิจยั และข้อมูลโครงการใน KuiSci

รู ปที 6 ผลการค้นหาข้อมูลโครงการ
รู ปที 4 หน้าแรกของ KuiSci

เมือสมาชิกเข้าสู่ KuiSci แล้ว จะมีพ;ืนทีส่วนตัวเรี ยกว่า
“คุยซายน์ของฉัน” รู ปที 5 แสดงลักษณะของพื;นทีส่วนตัว
ดังกล่าว

รู ปที 7 แสดงให้เห็นความสามารถของซอฟต์แวร์ KuiSci
ในการคัดเลือกนักวิจยั ทีสอดคล้องกับโครงการวิจยั ทีกาํ หนด
ผูเ้ สนองานสามารถใช้ขอ้ มูลนี; เพือประโยชน์ในการคัดเลือก
หัวหน้าโครงการ

ในอนาคตอันใกล้ คณะผูว้ จิ ยั มีแผนทีจะพัฒนาซอฟต์แวร์
นี;ให้ครอบคลุมในทุกๆ สาขางานวิจยั
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รู ปที 7 ผลการคัดเลือกนักวิจยั ทีเหมาะสมกับโครงการ

ในระหว่างการทํางานผูใ้ ช้งานซอฟต์แวร์ KuiSci สามารถ
ใช้ประโยชน์จากเครื องมือต่างๆ ทีแสดงไว้ดงั รู ปที 8

คณะผู ้วิ จัย ขอขอบคุ ณ ศู น ย์ค วามรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี (STKC) สํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ทีได้
สนับ สนุ น เงิ น ทุ น ในการพัฒ นาซอฟต์แ วร์ น; ี นอกจากนี;
ขอขอบคุณทีมงานจากศูนย์วจิ ยั ภาษาศาสตร์และคํานวณ จาก
NICT
และที ม งานห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ลี นุ ก ซ์ และ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย วิ ศ วกรรมระบบสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อความสําเร็ จในการพัฒนา
ซอฟต์แวร์น; ี
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รู ปที 8 เครื องมือต่างๆ บนพื;นทีทาํ งานใน KuiSci
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