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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. 

 

บทคดัย่อ 

ในปัจจุบนัความตอ้งการใชซ้อฟต์แวร์เพื�อการทาํงานร่วมกนั
บนอินเทอร์เน็ตเพิ�มมากขึ;นในทุกภาคส่วน แมก้ระทั�งสังคม
ของการทํางานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทความนี;นาํเสนองานวจิยัเชิงพฒันา โดยซอฟตแ์วร์ที�พฒันา
มีชื�อว่า KuiSci ซึ� งแตกแขนงมาจากซอฟต์แวร์เพื�อสังคม คือ
ระบบสถาปนาองค์ความรู้ (Knowledge Unifying Initiator: 
KUI) การทาํงานของ KuiSci เริ� มจากผูเ้สนองาน (Caller) 
เสนอโครงการเข้าไปในระบบ จากนั; น KuiSci จะทําการ

คดัเลือกนักวิจยัเป็นผูต้อ้งการผลงาน (Responder) และมี
ดําเนินงานร่วมกันบนพื;นที�ที�  KuiSci จัดไว ้นอกจากนี;
ซอฟตแ์วร์ KuiSci ไดมี้การเชื�อมต่อกบัฐานขอ้มูลนกัวจิยัไทย 
ผ่านเวบ็เซอร์วิส ในการนี; สถาปัตยกรรมเอ็มวีซี (MVC) ได้
ถูกเลือกใช้เป็นโครงสร้างในการพฒันาซอฟต์แวร์ และใช ้
PHP Framework ชื�อ CodeIgniter เป็นกรอบในการทาํงาน 
ขณะนี;  KuiSci ไดมี้การติดตั;งใชง้านที� kui.most.go.th/kuisci  
 

Keywords:  ซอฟตแ์วร์เพื�อสังคม, การพฒันาซอฟตแ์วร์, คุย
ซายน์, KUI, KuiSci, Framework, MVC, Social networking, 
Collaborative software. 

1. บทนํา 

ในการพฒันาซอฟต์แวร์มกัจะประสบปัญหายุ่งยากในการ
บาํรุงรักษา (Maintenance) โดยเฉพาะอย่างยิ�งปัญหาการ
เปลี�ยนแปลงจากผูใ้ช ้(Users) ปัญหาเหล่านี; จะเพิ�มมากขึ;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; เพื�อตอบสนองความหลากหลาย
ของความตอ้งการในการทาํงานร่วมกนัของซอฟต์แวร์เพื�อ
เครือข่ายสงัคม (Social Networking)  

ในบทความนี; จะนําเสนองานวิจัยเชิงพฒันาซอฟต์แวร์ 
เริ� มตั; งแต่ประสบการณ์และเทคโนโลยีที�ใช้ในการพฒันา
ซอฟต์แวร์ KuiSci (อ่านวา่คุยซายน์) ย่อมาจาก Knowledge 



 

Unifying Initiator for Science and Technology ซึ� งแตกแขนง
มาจากซอฟต์แวร์เพื�อสังคม คือระบบสถาปนาองค์ความรู้ 
(Knowledge Unifying Initiator: KUI) [1, 2, 3, 4] โดย
ซอฟต์แวร์ KuiSci มีวตัถุประสงค์เพื�อใช้ในการจัดการ
งานวิจยัให้เหมาะสมกบันักวิจยัในสาขาที�สอดคลอ้งกบังาน
ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

ซอฟต์แวร์ KuiSci เป็นเครื� องมือสําหรับใช้ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานผูใ้ห้ทุนและนักวิจยัในสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยมีการติดต่อสื�อสารระหว่างกนับนตลาด
ความรู้คุยซายน์ และใช้เครื� องมือสนับสนุนการดําเนิน
โครงการวจิยัที�ซอฟตแ์วร์ KuiSci จดัไวใ้หบ้ริการ 

การจดัเรียงเนื;อหาในบทความนี;  ประกอบดว้ย ส่วนที�สอง 
กล่าวถึงสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีที�ใช้ในการพฒันา
ซอฟตแ์วร์ รวมถึงฐานขอ้มูลนกัวจิยัไทยที�เกี�ยวขอ้ง  ในส่วนที�
สามอธิบายโครงสร้างการทาํงานของซอฟตแ์วร์ KuiSci ใน
มุมมองของการทาํงานร่วมกนัใน KuiSci การออกแบบและ
พฒันาซอฟตแ์วร์ KuiSci ส่วนที�สี� เป็นการนาํเสนอการใชง้าน 
KuiSci ตั;งแต่ฟังก์ชั�นการทาํงานต่างๆ ใน KuiSci และแสดง
ตวัอยา่งการทาํงานที�สาํคญัของ KuiSci ที�ไดติ้ดตั;งใชง้านจริง 
และในส่วนสุดท้าย จะเป็นการสรุปและกล่าวถึงแผนงาน
พฒันาในอนาคต 

2. สถาปัตยกรรม เทคโนโลยแีละฐานข้อมูลนักวจิยัไทย 

ในส่วนนี; จะเริ�มตน้ด้วยการอธิบายแนวคิดที�สําคญัของการ
จดัการโครงการในลกัษณะการทาํงานร่วมกนั และเนื�องจาก
งานวิจยันี; ใชส้ถาปัตยกรรมเอ็มวีซี  เทคโนโลยี Framework 
และเวบ็เซอร์วสิ เป็นเครื�องมือในการพฒันาซอฟตแ์วร์ ดงันั;น
จะอธิบายถึงเครื�องมือดงักล่าว โดยเฉพาะในส่วนที�เกี�ยวขอ้ง
กบัพฒันาซอฟตแ์วร์ จากนั;นจะกล่าวถึงโดยสรุปถึงฐานขอ้มูล
นักวิจัยไทย ที�มีการพฒันาและใช้งานอยู่ ซึ� งสามารถนํามา
เชื�อมเขา้สู่ซอฟตแ์วร์ KuiSci ได ้ 

2.1 การจดัทาํโครงการในลกัษณะการทาํงานร่วมกนั  

ในการพฒันาซอฟต์แวร์มีเหตุการณ์ที�เป็นที�ยอมรับกนัอยู่ 2 
ประการ ประการแรก มีการเปลี�ยนแปลงความต้องการ 

(Change) อยู่เสมอในระหว่างการพฒันาซอฟต์แวร์ และ
ประการที�สอง การวดัความก้าวหน้าของซอฟต์แวร์ต้อง
สามารถเฝ้าดูไดแ้บบพลวตัร [6]  เพื�อให้สามารถตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์ดงักล่าว หวัหนา้โครงการจาํเป็นจะตอ้งเลือกใช้
กรอบการทาํงาน (Framework) ที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

ในปัจจุบันการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ ไม่จําเป็น
จะต้องเขียนโปรแกรมใหม่ทั; งหมด แต่สามารถเลือกใช้
วธีิการพฒันาซอฟตแ์วร์เชิงคอมโพเนนต ์(Component-based 
Software Development) โดยการเขียนโปรแกรมที�อยูใ่นรูป
ของคอมโพเนนต ์นาํมาสร้างเป็นคอมโพเนนตที์�นาํกลบัมา
ใช ้(Reusable Component) ไดง่้าย จากนั;นนาํมาประกอบ
รวมกันขึ;นเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application) โดยการ
ประกอบรวมจะเป็นการประกอบรวมจากภายนอก วิธีการ
พฒันาซอฟต์แวร์แบบคอมโพเนนต์นี;  ช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การพฒันาซอฟตแ์วร์ได ้จากการที�สามารถพฒันาซอฟตแ์วร์
ได้รวดเร็วขึ;น และการบาํรุงรักษาซอฟต์แวร์ทาํได้โดยง่าย 
[7] 

2.2 สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยทีี�เกี�ยวข้อง 

สถาปัตยกรรมเอ็มวีซี (MVC: Model-View-Controller) เป็น
สถาปัตยกรรมที�ใชใ้นวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ ในการสร้างงาน
ประยุกต์ โดยโครงสร้างของสถาปัตยกรรม จะแบ่งเป็น 3 
ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนของ Model ส่วนของ View และส่วนของ 
Controller  

ในส่วนของ Model เป็นส่วนที�แสดงให้เห็นขอ้มูลและ 
Business logic จะแยกออกจากส่วนของ View ซึ� งเป็นส่วนที�
ติดต่อกบัผูใ้ช ้(Interface) โดยมีส่วนของ Controller เป็นตวั
จดัการประสานเขา้ดว้ยกนั [8] 

ในการพฒันาซอฟต์แวร์ KuiSci ได้ใช้ประโยชน์จาก
สถาปัตยกรรมเอ็มวีซี ในการแบ่งงานในโครงการ (Project) 
โดยแยกส่วนของการติดต่อกับผูใ้ช้ ที� มีการเปลี�ยนแปลง
บ่อยครั; ง ออกจากส่วนการจดัการขอ้มูล โดยสามารถแบ่งงาน
ตามความสามารถของโปรแกรมเมอร์ที�แตกต่างกนัมากใน
โครงการ ให้สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



 

• เทคโนโลย ีFramework  
คาํวา่ Framework ในที�นี;หมายถึงชุดของ Libraries หรือ 

Classes สาํหรับใชใ้นการพฒันาโปรแกรม โดยมีโครงสร้างที�
แน่นอนตามที�ผูส้ร้าง Framework กาํหนดให้เป็นมาตรฐาน
ของ Framework นั;นๆ ภายในโครงสร้างของ Framework จะ
ประกอบดว้ยรหัสโปรแกรม (Source Code) ที�สามารถนํา
กลบัมาใชใ้หม่ไดอี้ก (Reusable) ซึ� งจะช่วยให้ประหยดัเวลา
ในการสร้างงานประยกุตห์นึ�งๆ ไดม้าก  Framework ที�นิยมใช้
กนัอยู่มีหลาย Platform แยกตามภาษาคอมพิวเตอร์ที�ใช ้เช่น 
.NET Framework หรือ Java Framework เป็นตน้ ในบทความ
นี;หมายถึง PHP Framework ซึ� งในภาษา PHP มีให้เลือกใช้
หลายตวัดว้ยกนั อาทิเช่น Zend Framework, CakePHP, Prado, 
PHP on TRAX, ZooP Framework,  eZ Components, และ 
CodeIgniter เป็นตน้ [8]  

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ KuiSci ทีมพัฒนาได้เลือกใช ้
CodeIgniter เป็นโครงสร้างในการพฒันา เหตุผลที�เลือกใช ้
Framework ชนิดนี;  เนื�องจากโครงการมีระยะเวลาในการ
ดาํเนินการจาํกัด โปรแกรมเมอร์มีประสบการณ์ทาํงานบน 
Framework น้อยถึงไม่มีประสบการณ์เลย การเลือกใช ้
CodeIgniter เนื�องจากความเรียบง่ายของของเอกสารประกอบ 
การฝึกอบรมโปรแกรมเมอร์ซึ� งมีพื;นฐานภาษา PHP อยูแ่ลว้ 
สามารถทาํไดง่้ายและรวดเร็ว  

• เทคโนโลยเีวบ็เซอร์วสิ  
เว็บเซอร์วิส (Web Services) คือ “บริการ” ที� เป็น

ซอฟตแ์วร์คอมโพเนน้ท์ (Software Component) ที�ออกแบบ
มาเ พื�อสนับสนุนการทํางานระหว่างคอมพิวเตอร์กับ
คอมพิวเตอร์ผ่ านระบบเค รือข่ าย โดยใช้โพรโทคอล 
(Protocol) ที�มีมาตรฐานกลางที�อยู่ในรูปแบบของเอ็กซ์เอ็ม
แอล (XML) เป็นภาษาที�ใช้ในการติดต่อสื�อสารระหว่าง
คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [9] 

ซอฟต์แวร์คอมโพเนนท์ อาจอยู่ในรูปของฟังก์ชั�น หรือ
โมดูล ที�มีกระบวนการทาํงานภายใน สามารถรับอินพุตเขา้มา
เพื�อประมวลผล และจะส่งผลลัพธ์กลับไป เว็บเซอร์วิส
สามารถทาํงานในระบบรับ-ให้บริการ โดยซอฟตแ์วร์ KuiSci 

จะส่งข้อมูลคําค้นร้องขอรับบริการไปยังแหล่งบริการ
ฐานข้อมูลนักวิจัย ภายใต้ความร่วมมือผ่านบริการเว็บ
เซอร์วสิที�ติดตั;งไว ้

2.3 ฐานข้อมูลนักวจิยัไทย (Thai Researcher Databases)  

ปัจจุบันมีฐานขอ้มูลนักวิจัยในประเทศไทย จํานวนหลาย
ฐาน ข้อ มูล  อ าทิ เ ช่น  ( 1) ฐ าน ข้อ มู ลนักวิจัย ไท ย 
(thairesearch.in.th) ของสํานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (2) ฐานขอ้มูลนักวิชาการประเทศไทย 
หรือ BIODATA (biodata.trf.or.th) จากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (3) ฐานขอ้มูลนักวิจยัสถาบันวิจยัและ
พฒันาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (tridi.ntc.or.th) (4) 
ฐานขอ้มูลรายงานการวิจยัสภาที�ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (www2.nesac.go.th) รวมถึง (5) BIODATA ของ
สภาวจิยัแห่งชาติ ซึ� งอยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการ โดยแต่ละ
องคก์รที�จดัทาํฐานขอ้มูลนกัวจิยัเหล่านี;  มีเป้าหมายในการใช้
งานที�แตกต่างกนั อยา่งไรก็ตาม ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลนกัวิจยั
เหล่านี;  สามารถใชป้ระโยชน์ในการทาํงานของซอฟต์แวร์ 
KuiSci 

การทํางานร่วมกันระหว่างฐานข้อมูลนักวิจัยไทยกับ
ซอฟตแ์วร์ KuiSci จะเกิดขึ;นได ้ก็ต่อเมื�อไดรั้บความร่วมมือ
จากองค์กรเจ้าของขอ้มูลในการสร้างระบบให้บริการเว็บ
เซอร์วิส จากฐานขอ้มูลนักวิจยัขององค์กรนั;นๆ ซึ� งในระยะ
เริ�มตน้ของการให้บริการซอฟต์แวร์ KuiSci มีความร่วมมือ
กับฐานขอ้มูลนักวิจัยไทย (thairesearch.in.th) และอยู่ใน
ระหวา่งการประสานงานความร่วมมือกบัฐานขอ้มูลนกัวิจยั
อื�นๆ  ทั; ง นี; เ พื� อให้ซอฟต์แวร์  KuiSci  สามารถใช้เ ป็น
เ ค รื� อ ง มื อ ใ น ก า ร ป ร ะ ส า น เ พื� อ ก า ร ทํ า ง า น ร่ ว ม กั น 
(Collaborative work) ต่อไป 

3. โครงสร้างการทาํงาน KuiSci 

ในส่วนนี; จะเป็นการอธิบายถึงการทาํงานร่วมกนัของระบบ 
KuiSci รวมถึงวิธีการออกแบบและพฒันาระบบ และการ
เชื�อมโยงระบบ KuiSci กับฐานข้อมูลนักวิจัยไทยของ
หน่วยงานต่างๆ  



 

3.1 การทาํงานร่วมกนัใน KuiSci  

ลกัษณะการทาํงานร่วมกนัของ KuiSci แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที�  1 ส่วนเสนอโครงการและคัดเลือกหัวหน้า
โครงการ เกิดขึ;นจากความต้องการของสมาชิกของมีความ
ต้องการจะทําโครงการ  โดยสมาชิกประเภทผู ้เสนองาน 
(Caller) เขา้มาเสนอโครงการ (Project)  ระบบจะคน้หา
นกัวิจยั (Researchers) ที�เหมาะสมกบัโครงการนั;น  และส่ง
เมลไ์ปเชิญเขา้มาร่วมทาํโครงการ โดยเปิดให้นกัวิจยัที�สนใจ
ไดเ้ขา้มาเสนอรายละเอียดในการทาํโครงการ (Proposal) ซึ� ง
ในระยะนี; ถ้านักวิจัย มีความสงสัยหรือต้องการทราบ
รายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัโครงการก็สามารถที�จะสอบถาม
ไปยงัผูเ้สนอโครงการผ่านทาง KuiSci ได้ จากนั;นผูเ้สนอ
โครงการจะทาํการเลือกนกัวิจยัที�ไดเ้สนอรายละเอียดการทาํ
โครงการ เพื�อใหเ้ป็นหวัหนา้โครงการต่อไป  

ส่วนที� 2 เป็นระยะของการดาํเนินโครงการของหัวหน้า
โครงการ (Responder) โดยหัวหน้าโครงการสามารถเชิญ
นกัวจิยัอื�นๆ (Researchers) มาเขา้ร่วมทาํวจิยัในโครงการที�ตน
เป็นหัวหนา้โครงการไดอี้ก ในระยะนี; จะมีการทาํงานร่วมกนั
ระหวา่ง หวัหนา้โครงการกบันกัวจิยั และหวัหนา้โครงการกบั
ผูเ้สนอโครงการ ผ่านทางเครื�องมือในการสื�อสารแบบต่างๆ 
เช่น แชท ขอ้ความส่วนตวั บอร์ด การแชร์เอกสารร่วมกนั เพื�อ
เป็นการแลกเปลี�ยนความรู้ ความคิดเห็นกนัภายใน กลุ่มงาน 
(Workspace)  

3.2 การออกแบบและพฒันาซอฟต์แวร์ KuiSci 

การพฒันา KuiSci อยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของเวลาที�จาํกดั ดงันั;นจึง
ได้มีการนําเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมแบบ Framework 
มาใช ้เพื�อใหก้ารพฒันาโปรแกรมเป็นไปอยา่งมีระบบ รวดเร็ว 
และสามารถรองรับการเปลี�ยนแปลงความตอ้งการในอนาคต 
โดย Framework ที�ใช ้มีสถาปัตยกรรมแบบเอ็มวีซี ซึ� งทาํให้
พัฒนาโปรแกรมสามารถแบ่งส่วนในการพัฒนาได้อย่าง
ชดัเจน  โดยในการพฒันาไดแ้บ่งทีมพฒันาออกเป็น 3 ทีม 
โดยกาํหนดให้ทีมหนึ� งทาํหนา้ที�สร้าง View ก็คือส่วนติดต่อ
กบัผูใ้ช ้ อีกทีมหนึ� งออกแบบในส่วนฐานขอ้มูล และกฎทาง

ธุรกิจ (Business logic) เพื�อนาํมารวมกนัต่อไป ส่วนทีม
สุดท้ายทําหน้าที�ในเชิงเทคนิค ที�คอยคน้หาวิธีการในการ
แกปั้ญหาต่างๆ ที�เกิดขึ;นในระหวา่งพฒันาโปรแกรม 

ในการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ KuiSci ไดใ้ช ้
UML (Unify modeling language) เป็นเครื�องมือ เพื�อช่วยใน
การสร้างแบบจาํลองของระบบ (Model) ดงัปรากฏในรูปที� 1 
ซึ�งแสดงส่วนของ Domain class diagram ของระบบ  

Caller Researcher Responder

Project
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propose

1..*

1
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1
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PrivateMessage
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0..* 0..* 0..*
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รูปที� 1 KuiSci Domain Class Diagram 

 

 
รูปที� 2  Science & Technology Research Taxonomy  

 
ในการเสนอโครงการผูเ้สนองาน จะตอ้งระบุหมวดหมู่

(Taxonomy) ของโครงการนั;น ๆ ดงัรูปที� 2 เมื�อผูเ้สนองาน 
(Caller) เสนอโครงการเขา้มายงั KuiSci  ระบบจะไปสืบคน้
ขอ้มูลนกัวิจยัจากฐานขอ้มูลต่างๆ ผ่านทางเวบ็เซอร์วิส โดย
ส่งหมวดหมู่ของโครงการไปคน้หา เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลนกัวจิยัที�
มีความเชี�ยวชาญหรือความสนใจในเบื; องต้น  และเมื�อ 
KuiSci ไดข้อ้มูลนกัวจิยัจากฐานขอ้มูลต่างๆ แลว้ระบบจะทาํ



 

การวิเคราะห์และคดัเลือก (Expertise Analysis) นักวิจัยที�
เหมาะสมกบัโครงการที�ออกมา  โดย KuiSci จะแสดงรายชื�อ
นักวิจยั (Researchers) ที�เหมาะสมให้ผูเ้สนองาน เพื�อส่งเมล์
เชิญให้มาเขา้ร่วมเสนอรายละเอียดโครงการต่อไป ขั;นตอนนี;
แสดงไดด้ว้ย Activity diagram ดงัรูปที� 3 

Caller ResearcherKuiSci

เ สนอโครงการ

เ สนอรายละเ อียดการ
ดาํ เ นินโครงการ

พิจารณารายละเ อียด
การดาํ เ นินโครงการ

เ ลือกหวัหนา
โครงการ

ด ูรายละเ อียด
โครงการ

ค นหาน ักวิจยั ที่เ หมาะสม
(Expertise analysis)

เ ชิญน ักวิจยั เ สนอราย
ละเ อียดการดาํ เ นิน

โครงการ

คนหาขอมูลน ักวิจยั จากฐาน
ขอมูลน ักวิจยั (ThaiResearch)

ผานทางเ ว็บเ ซอรว ิส

 
รูปที� 3 การเสนอโครงการและเลือกหวัหนา้โครงการ 

 
เนื�องจากแนวคิดในการพฒันาซอฟต์แวร์ KuiSci ไม่

ตอ้งการให้มีการซํ; าซ้อนกบัฐานขอ้มูลนกัวิจยัของหน่วยงาน
อื�นๆ ในทางกลบักนัไดมี้การสร้างการเชื�อมโยงกบัฐานขอ้มูล
นักวิจัยของหน่วยงานอื�น เพื�อขอเรียกใชข้อ้มูลดังกล่าวจาก
เว็บเซอร์วิส ดังกล่าวแลว้ขา้งตน้ การเชื�อมโยงนี; ซอฟต์แวร์ 
KuiSci  จะเป็นฝ่ายรับบริการเว็บเซอร์วิส (Web Service 
Client) และที�แหล่งฐานขอ้มูลนักวิจยั จะเป็นผูใ้ห้บริการเวบ็
เซอร์วสิ (Web Service Server) 

4. การใช้งาน KuiSci 

ในส่วนนี;จะกล่าวถึงฟังกช์ั�นการทาํงานต่างๆ ที�เกิดขึ;นในพื;นที�
ทั; งสี� ส่วนของ KuiSci ได้แก่ พื;นที�ของผู ้เสนองาน (Caller 
Space) พื;นที�ของผูข้อรับงาน (Responder Space) ตลาดความรู้
คุยซายน์ (KuiSci Marketplace) และพื;นที�ทาํงานโครงการ 

(Project Workspace) [5] รวมถึงอธิบายบทบาทต่างๆ ของผูที้�
เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงานในระบบ 

4.1 ฟังก์ชั�นการทาํงาน KuiSci 

ฟังก์ชั�นการทาํงานหลกัของซอฟตแ์วร์ KuiSci แบ่งออกเป็น
ส่วนของผูใ้ช้งาน KuiSci ส่วนของการค้นหาขอ้มูล พื;นที�
ส่วนตวัของผูใ้ช ้และพื;นที�สาํหรับการทาํโครงการร่วมกนั 

ในส่วนของผูใ้ช้งาน KuiSci เริ� มตั; งแต่การสมัครเป็น
สมาชิก KuiSci ด้วยการกรอกขอ้มูลที�จาํเป็นเพียงเล็กน้อย 
หลังจากนั; นสมาชิก KuiSci สามารถดึงข้อมูลส่วนตัวจาก
ฐานขอ้มูลนักวิจยัมาผนวกรวมไวด้ว้ยก็ได ้โดยสถานะของ
สมาชิกจะเปลี�ยนไปตามบทบาทที�สมาชิกไดก้ระทาํ กล่าวคือ
สมาชิก KuiSci จะไดส้ถานะภาพนกัวิจยั (Researchers) หาก
เป็นสมาชิกของฐานขอ้มูลวจิยัในเครือข่าย และจะไดส้ถานะ
ผูเ้สนองาน (Caller) เมื�อไดเ้สนอโครงการที�ตอ้งการให้มีการ
แก้ปัญหาเข้าสู่ KuiSci ส่วนสมาชิกที�ได้รับเลือกให้เป็น
หัวหน้าโครงการวิจัยจะได้รับสถานะของผู ้ขอรับงาน 
(Responder) โดยฟังก์ชั�นในส่วนผูใ้ชง้าน KuiSci นี;  ปรากฏ
อยูบ่นพื;นที�ของผูเ้สนองาน และพื;นที�ของผูข้อรับงาน 

ฟังก์ชั�นในการคน้หาขอ้มูลใชเ้พื�อคน้ขอ้มูลของผูเ้สนอ
งาน ขอ้มูลของผูข้อรับงาน และขอ้มูลโครงการต่างๆ ใน
ตลาดความรู้คุยซายน์ (KuiSci marketplace) โดยสามารถ
แสดงขอ้มูลรายละเอียดโครงการซึ�งรวมถึงหมวดหมู่งานวิจยั
ที�ใหข้อ้มูลสาขางานวจิยัที�สอดคลอ้งกบัโครงการ โดยขอ้มูล
เหล่านี; ถูกใชเ้พื�อคดัเลือกนกัวจิยัดว้ยการตรวจสอบคุณสมบติั
ที�สอดคล้องจากฐานข้อมูลนักวิจัย ฟังก์ชั�นในการค้นหา
ขอ้มูลพบไดบ้นพื;นที�ตลาดความรู้คุยซายน์ 

ในส่วนพื;นที�ส่วนตวัของผูใ้ชง้านที�เรียกวา่ “คุยซายน์ของ
ฉัน” (My KuiSci) เป็นพื;นที�สาํหรับแสดงขอ้มูลโครงการที�
สมาชิกเกี� ยวข้อง อาทิเ ช่น โครงการที� เ ป็นเจ้าของทุน 
โครงการที�เป็นหัวหน้าโครงการ โครงการที�เป็นผูร่้วมวิจัย 
และรวมถึงคําถามที�รอคําตอบจากสมาชิกผู ้นั; น แยกตาม
สถานะที�เกี�ยวขอ้ง เช่น หวัหนา้โครงการ และผูร่้วมวิจยั เป็น
ตน้ 



 

สําหรับโครงการที�อยู่ระหว่างการดาํเนินการ KuiSci จะ
เ ปิ ด พื; น ที� เ พื� อ ก า รทํา ง า น ร่วม กัน กับ สม า ชิกอื� น ๆ  ที� มี
ความสัมพนัธ์กบัโครงการเดียวกนันี;  บริการที�มีไวใ้ห้บริการ
บนพื;นที�ในส่วนนี;  รวมถึงขอ้มูลรายละเอียดโครงการ การ
รายงานความกา้วหน้า การเชิญนักวิจยั และฟังก์ชั�นที�ใชเ้พื�อ
การติดต่อสื�อสารอื�นๆ เช่น แชท เวบ็บอร์ด ขอ้ความส่วนตวั 
และแชร์เอกสาร เป็นตน้ ฟังก์ชั�นส่วนนี;พบไดใ้นพื;นที�ทาํงาน
โครงการ 

4.2 การตดิตัMงใช้งาน 

ปัจจุบนัไดมี้การติดตั;งซอฟต์แวร์ KuiSci ไวที้�เครื�องแม่ข่าย 
http://kui.most.go.th/kuisci โดยแท้จริงแลว้สามารถเขา้ถึง
เว็บไซต์นี; ได้หลายทาง รวมถึงเว็บไซต์ของศูนย์ความรู้
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (STKC) และเว็บไซต์ฐานข้อมูล
นกัวจิยัพนัธมิตร  

เวบ็ไซตห์นา้แรกของ KuiSci ปรากฏดงัรูปที� 4  
 

  
รูปที� 4 หนา้แรกของ KuiSci 

 
เมื�อสมาชิกเขา้สู่ KuiSci แลว้ จะมีพื;นที�ส่วนตวัเรียกวา่ 

“คุยซายน์ของฉนั” รูปที� 5 แสดงลกัษณะของพื;นที�ส่วนตวั
ดงักล่าว 

 
รูปที� 5 คุยซายน์ของฉนั 

 
จอภาพดงัปรากฏในรูปที� 6 เป็นตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นถึง

ความสามารถของ KuiSci ในการคน้หาขอ้มูล ซึ�งสามารถ
คน้หาไดห้ลายมิติ ตั;งแตข่อ้มูลของผูเ้สนองาน ขอ้มูลของ
นกัวจิยั และขอ้มูลโครงการใน KuiSci 

 

 
รูปที� 6  ผลการคน้หาขอ้มูลโครงการ 

 
รูปที� 7 แสดงใหเ้ห็นความสามารถของซอฟตแ์วร์ KuiSci 

ในการคดัเลือกนกัวจิยัที�สอดคลอ้งกบัโครงการวจิยัที�กาํหนด 
ผูเ้สนองานสามารถใชข้อ้มูลนี; เพื�อประโยชน์ในการคดัเลือก
หวัหนา้โครงการ 

 



 

 
รูปที� 7  ผลการคดัเลือกนกัวิจยัที�เหมาะสมกบัโครงการ 

 
ในระหวา่งการทาํงานผูใ้ชง้านซอฟตแ์วร์ KuiSci สามารถ

ใชป้ระโยชน์จากเครื�องมือต่างๆ ที�แสดงไวด้งัรูปที� 8 
 

 
รูปที� 8  เครื�องมือต่างๆ บนพื;นที�ทาํงานใน KuiSci 

5. บทสรุปและแผนงานในอนาคต 

บทความนี; ได้นําเสนอ KuiSci ซึ� งเป็นซอฟต์แวร์เพื�อการ
ทาํงานร่วมกนัของชุมชนดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนั
ประกอบดว้ย หน่วยงานผูใ้หทุ้น นกัวจิยัไทยดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมถึงการจดัสรรพื;นที�และบริการเครื�องมือ
ต่างๆ ในการทาํงานร่วมกนั  

สถาปัตยกรรมเอ็มวีซี ไดถู้กเลือกมาใชเ้ป็นโครงสร้างใน
การพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยใช้ PHP Framework ชื� อ 
CodeIgniter เป็นกรอบในการทาํงานร่วมกนัในทีมพฒันา  ผล
ที�ไดเ้ป็นที�น่าพึงพอใจ และสามารถแกปั้ญหาการบาํรุงรักษา
ซอฟตแ์วร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ในขณะนี;  ทางทีมพฒันากาํลงัดาํเนินการประสานงานกบั
หน่วยงานเจา้ของฐานขอ้มูลนกัวิจยัไทยต่างๆ เพื�อให้ KuiSci 
เป็นสื�อกลางในการทาํงานร่วมกนัของชุมชนการวิจยัทางดา้น
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

ในอนาคตอนัใกล ้คณะผูว้จิยัมีแผนที�จะพฒันาซอฟตแ์วร์
นี; ใหค้รอบคลุมในทุกๆ สาขางานวจิยั  

6. กติตกิรรมประกาศ 

คณะผู ้วิจัยขอขอบคุณศูนย์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (STKC)  สาํนกัปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ ที�ได้
สนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์นี;   นอกจากนี;
ขอขอบคุณทีมงานจากศูนยว์จิยัภาษาศาสตร์และคาํนวณ จาก 
NICT  และทีมงานห้องปฏิบัติการวิจัยลีนุกซ์  และ
ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ คณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา ต่อความสาํเร็จในการพฒันา
ซอฟตแ์วร์นี;   
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