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      สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

  
 

         กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรบัอากาศและเครื่องท าความเยน็ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  ก าหนดจดัการสมัมนา  “The Future of RHVAC industry higher efficiency 
environmentally friendly” โดย W.Travis Horton, Associate Professor of Civil Engineering, 
Purdue University (แปลบรรยายโดย ดร.ณรณั  ศริสินัธนะ) ในวนัพุธท่ี 15 สิงหาคม 2561      
เวลา 9.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชมุบอรด์รมู 1 ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ  โซนซี  ชัน้ 3  
สมัมนาฟรไีมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย (2 ทา่น/บรษิทั)   
 
 
 
 
 
 
 
About Speakers : 
W.Travis Horton 
Associate Professor of Civil Engineering  
Purdue University 
 
Speaker’s Profile 
 

Travis Horton received his master’s degree in mechanical engineering 
at Utah State University and earned his PhD in mechanical engineering 
from Purdue University. Prior to joining Purdue University he was a 
research faculty member at the University of Maryland. Dr.Horton is 
dedicated to improving the energy efficiency of residential, commercial, 
and industrial buildings and their systems. 

 

 

 

 

 

 

 

รับจ ำนวนจ ำกัดเพียง 60 ท่ำน
เท่ำนั้น 

 



 

Agenda 
 

09.00 – 09.25 น. Registration 
09.25 – 09.30 น. Opening Remarks : 

 Mr.Aroon  Eamsureya 
Chairman of Air Conditioning and Refrigeration Industry Club 

          
09.30 – 11.00 น. The Future of RHVAC industry higher efficiency environmentally friendly by  

 W.Travis Horton 
    Associate Professor of Civil Engineering, Purdue University 
     (Translation by Dr.Naran Sirisantana) 
 
11.00 – 11.45 น. Question and Answer 
11.45 – 12.00 น. Closing Remarks : 

 Mr.Aroon  Eamsureya 
Chairman of Air Conditioning and Refrigeration Industry Club 
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Presentation Outline: 
 Vapor compression refrigeration system technology and current trends 
 Not-in-kind cooling technology review and comparison 
 New Refrigerants for future HVAC&R applications 
 Vapor cycle system enhancements to improve efficiency 
 Automated system-level fault detection and diagnosis to improve efficiency in 

the field 
 
 

 

************************************************ 
 

 

 

 



กลุ่มอตุสาหกรรมเคร่ืองปรบัอากาศและเคร่ืองท าความเยน็ 
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

แบบตอบรบัเข้าร่วมสมัมนา 
“The Future of RHVAC industry higher efficiency environmentally friendly” 

วนัพธุท่ี 15 สิงหาคม  2561   เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ห้องประชมุบอรด์รมู 1 ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิริกิต์ิ  โซนซี  ชัน้ 3 
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