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ความหมายความส าคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ

ที่มาของจรรยาบรรณวชิาชีพ

ปวีณ ณ นคร ได้สรุปท่ีมาของจรรยาบรรณไว้ว่า ความประพฤติท่ีปราศจากการ
ควบคุมจะไม่ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียนร้อย ความดีงาม ความสงบสขุและความ
เจริญในตัวคน ดังนัน้ในกิจการและในสังคมจึงต้องมีการควบคุมความประพฤติ โดย
ก าหนดกฎเกณฑ์ส าหรับยึดถือเป็นแนวปฏิบตัิ ในภาษาวิชาการเรียกว่า “ปทัสถาน” หรือ
บรรทดัฐาน หรือศพัท์ทางปรัชญาเรียกว่า จริยธรรม ซึง่ในภาคปฏิบตัิมีหลายรูปแบบ



1. รูปแบบทางศาสนา ถ้าเป็นค าสั่ งสอนหรือคติธรรมเพื่อยึดถือปฏิบัติ เรียกว่า
ศีลธรรม ถ้าเป็นลักษณะเชิงพฤติกรรมซึ่ งมีอยู่ ในตัวคนแสดงออกมาจากตัวคน 
เรียกว่า คุณธรรม

2. รูปแบบในวงการวิชาชีพ ถ้าเป็นข้อก าหนดกฎเกณฑ์อันเป็นปทัสถานส าหรับผู้
ประกอบวิชาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติเรียกว่า “จรรยาบรรณ” ถ้าเป็นลักษณะเชิง
พฤติกรรมที่ มีอยู่ ในผู้ประกอบวิชาชีพหรือเป็นการแสดงออกมาจากตัวคนเรียกว่า 
“จรรยา”

3. รูปแบบในวงงานหรือในหมู่คน ถ้าเป็นข้อก าหนดกฎเกณฑ์อันเป็นปทัสถาน
ส าหรับคนในวงงานหรือหมู่เหล่านัน้ยึดถือปฏิบัติเรียกว่า วินัย และที่เป็นลักษณะเชิง
พฤติกรรมที่แสดงออกมาของคนในวงงานหรือในหมู่เหล่านัน้ ก็เรียกว่าวินัย
เช่นกัน

รูปแบบจรรยาบรรณในทางปฏิบัติ



ความหมายของจรรยาบรรณวชิาชีพ

เม่ือกล่าวถึงจรรยาบรรณ มีค าศัพท์อยู่ 3 ค าที่ได้มีการน าไปใช้และมีความหมายคล้ายคลึงกัน
ได้แก่ ค าว่าจริยธรรม จริยศาสตร์ และจรรยาบรรณ จริยธรรมเม่ือน าไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มวิชาชีพ
เรียกว่า “ จรรยาบรรณ” ส่วนค าว่าจริยศาสตร์(ethics) หมายถึง ความรู้ท่ีกล่าวถึงแนวทางการประพฤติ
ที่ถูกต้อง ดีงาม จริยธรรม(morals) หมายถงึหลักความประพฤตทิี่ดีงามเพื่อประโยชน์แห่งตนและสังคม

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของค าว่า จรรยาบรรณไว้

ดังนี ้ คือ จรรยาบรรณ หมายถงึ ประมวลความประพฤตท่ีิผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนด
ขึน้ เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือไม่ก็ได้

สรุป ความหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง ประมวลความประพฤติ ข้อบังคับ 

มารยาท ท่ีผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละอย่างก าหนดขึน้ เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง ฐานะ
ของสมาชิก ความดีงามรวมทัง้ก่อให้เกิดความสงบสุขและความเจริญในตัวคน วิชาชีพ และสังคม



ความส าคัญของจรรยาบรรณวชิาชีพ

วริยา ชินวรรณโน ได้สรุปว่าความส าคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพไว้ว่า ผู้ ท่ี
ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ ท่ีได้ รับการฝึกฝนมีความรู้ความช านาญสูงเกินกว่าคนธรรมดา
สามญั เม่ือเป็นเช่นนัน้จึงมีโอกาสท่ีจะใช้วิชาความรู้ของตนเพ่ือหาประโยชน์โดยท่ีประชาชน
ทั่วไปไม่รู้เท่าทัน เช่น แพทย์อาจรักษาผู้ ป่วยแบบเลีย้งไข้ ต ารวจอาจใช้ต าแหน่งหน้าท่ีกลั่น
แกล้งประชาชนเพ่ือแลกกับผลประโยชน์ หรือสินบน ครูก็อาจเบียดเบียนหาผลประโยชน์จาก
ศิษย์ ซึง่ตวัอย่างมีให้เห็นในปัจจบุนั ในท่ีสดุสงัคมก็เรียกร้อง จริยธรรมจากผู้ประกอบวิชาชีพ ซึง่
ได้มีการก าหนดขึน้จากองค์กรหรือสมาคมวิชาชีพนัน้ๆ โดยมีวตัถปุระสงค์ส าคัญอยู่ 3ประการ
ได้แก่

1. เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพยดึถือปฏบัิตอิย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้วิชาชีพคงฐานะ ได้รับการยอมรับและยกย่องจากสังคม
3. เพ่ือผดุงเกียรตยิศและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ



หลักการส าคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ

1. ความรักความศรัทธาในอาชีพ
อาชีพท่ีผู้ประกอบวิชาชีพถือปฏิบตัินัน้ย่อมเป็นอาชีพท่ีสจุริต ในการประกอบ

อาชีพก็ย่อมได้รับผลตอบแทนจากวิชาชีพนัน้ๆ ดงันัน้ความรักความศรัทธาเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีผู้ประกอบวิชาชีพพงึมี เพ่ือเป็นสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจและก าหนดกรอบของการกระท า
อนัจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าทางหน้าท่ีการงานและต่อสถาบนั

2. ความซื่อสัตย์สุจริต
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ นัน้โดยเฉพาะผู้ประกอบวิชาจ าเป็นต้องมีความซื่อสตัย์

สจุริต ทัง้ในด้านการท างานในหน้าท่ี เพ่ือนร่วมงาน รวมถึงหวัหน้างาน เพ่ือจะท าให้การ
ท างานส าเร็จลุล่วงไปได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาทัง้ระหว่างการท างานรวมไปถึ งภายหลงัจาก
การท างานเสร็จสิน้ไปแล้วก็ตาม



หลักการส าคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ

3. การให้ความเคารพต่อกฎระเบียบข้อบังคับหรือ
จรรยาบรรณในอาชีพ

อาชีพแต่ละอาชีพนัน้ย่อมมีกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบและ
แนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบตัิ จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นตวัก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพมี
บุคลิกลักษณะตามแบบแผนของอาชีพโดยต้องอาศัยผู้ประกอบวิชาชีพให้ความเคารพและ
ปฏิบตัิตามจงึจะบงัเกิดผล

4. ยกย่องให้เกียรตผู้ิร่วมวชิาชีพ
วิชาชีพแต่ละแขนงย่อมมีเกียรติ การยกย่องและให้เกียรติผู้ ร่วมวิชาชีพมี

ความส าคญัอย่างยิ่ง การช่วยเหลือเกือ้กลูซึง่กนัและกนัเป็นสิ่งส าคญั สร้างมิตรภาพทัง้การ
ท างานและเร่ืองการด าเนินกิจกรรมต่างๆทางสงัคม เพ่ือให้การประกอบอาชีพด าเนินไปอย่าง
ไม่เกิดข้อขดัแย้งและประสบผลส าเร็จ



หลักการส าคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ

5. การรวมกลุ่มเพื่อสร้างความม่ันคงในวชิาชีพ
เม่ือมีวิชาชีพเกิดขึน้การท่ีจะท าให้องค์กรนัน้มีความเข้มแข็ง และเป็นท่ีรู้จกักนั

มากขึน้ในสงัคม จ าเป็นต้องมีการรวมกลุ่มทางสงัคมเพื่อผนกึก าลงัสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ออกมา
สู่สาธารณะชน ท าให้เกิดการก่อตวัขององค์กรเพื่อเป็นรากฐานความมัน่คงทางวชิาชีพต่อไป



การปฏิบัตตินให้อยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ

การท่ีบุคคลประกอบอาชีพท่ีจ าเป็นต้องมีพร้อมทัง้ประสบการณ์
ความสามารถในเร่ืองวิชาการแล้ว ก็ยงัต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งจรรยาบรรณ
เป็นเคร่ืองมืออันส าคัญท่ีจะช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีหลกัการและแนวทางปฏิบตัิ
ตามท่ีถกูต้องเหมาะสมอนัจะน ามาซึง่ประสทิธิภาพและประสทิธิผล
ในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้ความเลื่อมใสศรัทธาและความเช่ือมัน่จากผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

ดังนัน้ การปฏิบัติตนให้อยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพจึงเปรียบเสมือน
ตวัชีว้ดัมาตฐานการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบวิชาชีพ



การปฏิบัตตินให้อยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ

1. ความซื่อสัตย์
ปฏิบตัิงานอย่างมีเกียรติและซ่ือสตัย์ตลอดเวลาท่ีได้ร่วมงานทัง้กับผู้ รับบริการ และเพ่ือนร่วมวิชาชีพ

ด้วยกนั ซึง่เป็นตวัส าคญัท่ีบง่บอกถึงความจริงใจทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั

2. ความเป็นกลาง
ด าเนินกิจกรรมอย่างยุติธรรมและไม่ล าเอียง ซึ่งจะต้องปราศจากอคติหรือพิจารณามาเป็นการ

ลว่งหน้า ไมก่่อให้เกิดความขดัแย้งในรูปแบบการแสดงออกตอ่ผู้ รับบริการวิชาชีพและเพ่ือนร่วมวิชาชีพ

3. ความเป็นอสิระ
การปฏิบตัิงานจะต้องมีความเป็นอิสระในการท่ีให้บริการทางด้านต่างๆหรือบริการสาธารณะซึ่งการ

ด าเนนการนัน้เป็นไปอย่างอิสระ แตผู่้ประกอบวิชาชีพต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่าผลประโยชน์ท่ีได้รับเป็นไปอย่างถกู
กฎหมาย เป็นไปตามระเบียบแบบแผนแล้วข้อตกลงท่ีตัง้ไว้

4. การรักษาความลับ
ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องให้ความนบัถือธรรมชาติของความลบัของข้อมลูของผู้ รับบริการในการให้บริการ

ทางวิชาชีพและข้อมูลควรได้รับการปกปิดแก่บุคคลท่ี 3 โดยปราศจากการขออนุญาตเฉพาะเร่ือง หรือเป็น
หลกัเกณฑ์ทางกฎหมาย



การปฏิบัตตินให้อยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ

5. มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
ผู้ประกอบวิชาชีพถกูคาดหวงัวา่จะต้องมีมาตรฐานทัง้ทางด้านวชิาการและวิชาชีพตามคณุสมบตัิวิชาชีพของผู้

ประกอบวิชาชีพ ซึง่เป็นพืน้ฐานในการปฏิบตัิหน้าที่ท่ีเป็นบรรทดัฐานเดียวกนั ประสบการณ์ทางวิชาการและวชิาชีพจะถกู
น ามาใช้ในการปฏิบตัิหน้าที่โดยผู้ รับบริการวิชาชีพพงึจะได้รับ
อยา่งเทา่เทียมกนั

6. ความสามารถและความระมัดระวัง
ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องแสดงออกในการให้บริการทางวิชาชีพด้วยความระมดัระวงั ด้วยความสามารถ และด้วยความ

ขยนัหมัน่เพียร เนื่องจาก มีหน้าที่จะต้องรักษาความรู้และความช านาญอยา่งตอ่เนื่อง

7. พฤตกิรรมทางจริยธรรม
ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องประพฤติตนอยา่งมีจริยธรรมตลอดเวลาและต้องรักษาช่ือเสยีงที่ดีในวชิาชีพ การให้

ค าปรึกษาแก่ผู้ รับบริการวิชาชีพอยา่งเต็มความสามารถ



กล่าวโดยสรุป

จรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นประมวลมาตรฐานความประพฤติ ท่ีผู้
ประกอบวิชาชีพจะต้องประพฤติปฏิบตัิ เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบตัิอย่างถูกต้องเพ่ือ
ผดุงเกียรติและสถานะของวิชาชีพนัน้ก็ได้ผู้ กระท าผิดจรรยาบรรณ จะต้องได้รับโทษโดยว่ากล่าว 
ตกัเตือน ถกูพกังาน หรือถกูยกเลิกใบประกอบวิชาชีพได้ ซึง่จรรยาบรรณในวิชาจะเป็นสิ่งส าคญัใน
การท่ีจะจ าแนกอาชีพว่าเป็นวิชาชีพหรือไม่ อาชีพท่ีเป็น “วิชาชีพ” นัน้ก าหนดให้มีองค์กรรองรับ 
แ ล ะ มี ก า ร ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ค ว า มป ร ะ พ ฤ ติ ข อ ง ผู้ อ ยู่ ใ น ว ง ก า ร วิ ช า ชี พ ซึ่ ง
เรียกว่า “จรรยาบรรณ” ส่วนลักษณะ “วิชาชีพ ” ท่ี ส าคัญคือ เป็นอาชีพท่ีมีศาสตร์ชัน้สูง
รองรับ นอกจากนีจ้ะต้องมีองค์กรหรือสมาคมวิชาชีพ ตลอดจนมี “จรรยาบรรณในวิชาชีพ” เพ่ือ 
ให้สมาชิกในวิชาชีพด าเนินชีวิตตามหลกัมาตรฐานดงักล่าวหลกัท่ีก าหนดใน จรรยาบรรณวิชาชีพ
ทัว่ไป คือ แนวความประพฤติปฏิบตัิท่ีมีต่อวิชาชีพต่อผู้ เรียน ต่อตนเอง และต่อสงัคม



จรรยาบรรณวิชาชีพ 
VS 

วิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท างาน



1. หลักจรรยาบรรณของนักสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม
1.1. ต้องปฏิบตัิงานในสายวิชาชีพตามหลกัวิชาการทางวิทยาศาสตร์โดยตระหนกัว่าชีวิตสุขภาพ 
และความกินดีอยู่ดีของคนท างานในทกุสาขาอาชีพ อาจขึน้อยู่กบัการตดัสินใจในวิชาชีพของท่าน

1.2. มีหน้าท่ีในการคุ้ มครองสุขภาพอนามัยและความกินดีอยู่ดีของคนท างาน นักสุ ขศาสตร์
อตุสาหกรรมควรจะมีการปรึกษาหารือกับผู้ เก่ียวข้อง (เช่น ผู้บริหาร ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้ รับเหมาช่วง เป็น
ต้น) ในเร่ืองเก่ียวกบัความเส่ียงต่อสขุภาพและข้อควรระวงั เพ่ือปอ้งกนัอนัตรายต่อสุขภาพของคนงาน

1.3. ต้องเก็บข้อมลูส่วนบุคคลและข้อมูลทางธุรกิจท่ีได้รับระหว่างการปฏิบตัิงานด้านสุขศาสตร์
อตุสาหกรรมไว้เป็นความลบั อาจเปิดเผยข้อมลูได้เม่ือเป็นข้อก าหนดกฎหมาย หรือเพ่ือป้องกนัอนัตราย
ต่อสขุภาพและความปลอดภยัของคนงานและชมุชน

1.4. ต้องให้บริการในขอบเขตท่ีมีความเช่ียวชาญ ซึ่งได้จากการศึกษา การฝึกอบรม หรือมี
ประสบการณ์ในงานท่ีเฉพาะนัน้ๆ

1.5. ต้องมีความรับผิดชอบท่ีจะคงไว้ซึง่ความซ่ือสตัย์ในวิชาชีพ



2.หลักจรรยาบรรณวิชาชีพอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย หลักการทั่วไป

2.1. พึงด ารงตนให้สมควรในสังคมโดยธรรมและเคารพ กฎหมาย
บ้านเมือง

2.2. พึ งประกอบอา ชีพ ด้ วย เ จตนา ดี  ไม่ ค านึ ง ถึ ง  ฐ านะ  เ ชื อ้ ช าติ 
ศาสนา

2.3. ต้องไมป่ระพฤติ หรือ กระท าการใดๆ อนัอาจเป็นเหตใุห้เสื่อม
เสียเกียรติและศกัดิ์ศรีวิชาชีพ



3.หลักคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3.1. การเป็นผู้ ท่ีมีความเมตตากรุณา
3.2. การเป็นผู้ใฝ่สจัธรรม ยดึมัน่กระบวนการคิดอย่างมี

เหตผุล ยินดีรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน
3.3. การเป็นผู้ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหา
3.4. การเป็นผู้ มีความซ่ือสตัย์สจุริต
3.5. การเป็นผู้ มีวิริยะอตุสาหะ
3.6. การเป็นผู้ มีความอดทน(ขนัต)ิ



3.หลักคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3.7. การเป็นผู้ มีหิริ — โอตตปัปะ คือมีความเกรงกลวัและ
ละอายต่อบาป

3.8. การเป็นผู้มีความรับผิดชอบ
3.9. การเป็นผู้ มีระเบียบวินยั
3.10. การเป็นผู้มีมนษุย์สมัพนัธ์และการรักษาความสามคัคี
3.11. การมีเพื่อนที่ดีหรือกลัยาณมิตร เพ่ือนที่ดีจะน าพาเราไปสู่

ความเจริญ
3.12. การเป็นผู้ ไม่ประมาท



4.หลักจรรยาบรรณวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม

4.1. ไมก่ระท าการใดๆ อนัอาจน ามาซึง่การเส่ือมเสียเกียรติศกัดิ์แห่งอาชีพ

4.2. ต้องปฏิบตัิงานท่ีได้รับท าอย่างถกูต้องตามหลกัและวิชาการ

4.3. ต้องประกอบอาชีพด้วยความเป็นกลาง ซื่อสตัย์ สจุริต

4.4. ต้องปฏิบตัิงานท่ีได้รับท าอย่างตัง้ใจและมีจิตส านกึในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม

4.5. ไมล่งลายมือช่ือในงานท่ีตนไม่ได้รับท าหรือตรวจสอบด้วยตนเอง

4.6. ไม่ให้ร้ายหรือมุ่งร้ายและบิดเบือนข้อเท็จจริงอนัเป็นผลเสียต่อหน้าท่ีและช่ือเสียงของผู้ อ่ืน

4.7. ไมแ่อบอ้างผลงานของผู้ อ่ืนมาเป็นของตน

4.8. ไมเ่รียกร้องหรือยอมรับทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์อ่ืนใด

4.9. จะต้องพฒันาความรู้และประสบการณ์อยู่เสมอเพ่ือความก้าวหน้า



5. หลักจริยธรรมของทุกอาชีพ

5.1. ขยนัหมัน่เพียร : ต้องสู้งานชนิดหนกัเอาเบาสู้  มีความมมุานะ อดทน อดกลัน้ท างาน
อย่างเต็มก าลงัความสามารถของตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

5.2. ซ่ือสตัย์สจุริต : ซ่ือตรงและจริงใจในการประกอบอาชีพจริงใจต่ออดุมการณ์ของตน 
ความซ่ือสตัย์ต้องฝึกฝนให้เกิดขึน้ในตน รู้ศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์และเข้าใจตนเองอย่าง
ชดัแจ้งถึงการไมค่วรทจุริต ไมซ่ื่อสตัย์ต่อการท างานและด ารงชีวิต

5.3. ตรงต่อเวลา : ต้องเคารพต่อเวลา รักษาเวลานดัหมายไว้อย่างเท่ียงตรง เข้าท างาน
และเลกิงานตามก าหนดเวลา ไมเ่ป็นคนมาท างานสาย บ่ายเบี่ยงหลีกกเลี่ยงหน้าท่ีจนท าให้
เสียเวลา

5.4. ความเมตตากรุณา : เข้าใจและเห็นใจผู้ อ่ืน ท่ีอยู่ร่วมกนั ในสงัคม

5.5. ความรับผิดชอบ : ความส านึกในหน้าท่ีซึง่ตนต้องปฏิบตัิให้ดีและสมบรูณ์ ระวงัไม่ให้
เกิดความเสียหายทัง้สว่นตนและสว่นรวม



สรุป

บุคลากรที่ มีคุณภาพ จะต้องมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม ศีลธรรม 
จริยธรรม และจรรณยาบรรณ ซึ่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างานโดยหน้าที่หนึ่ง
จะเป็นผู้ประสานสื่อกลางระหว่างนายจ้างลูกจ้างให้มีความเข้าใจอันดีกันใน เร่ืองความ
ปลอดภยัในการท างาน หากน าหลกัดงักล่าวไปประยกุต์ใช้ในการท างานก็ถือได้ว่าเป็นการ
ส่งเสริมเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ และน าพาให้มีความสุขในชีวิตการท างาน ยิ่งทุกคนใน
องค์กรยดึมัน่ตามหลกัจรรณยาบรรณวิชาชีพของตนเองก็จะท าให้องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือ 
มีภาพลกัษณ์ท่ีดีและเจริญรุ่งเรืองต่อไป



สรุป

บุคลากรที่ มีคุณภาพ จะต้องมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม ศีลธรรม 
จริยธรรม และจรรณยาบรรณ ซึ่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการท างานโดยหน้าที่หนึ่ง
จะเป็นผู้ประสานสื่อกลางระหว่างนายจ้างลูกจ้างให้มีความเข้าใจอันดีกันใน เร่ืองความ
ปลอดภยัในการท างาน หากน าหลกัดงักล่าวไปประยกุต์ใช้ในการท างานก็ถือได้ว่าเป็นการ
ส่งเสริมเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ และน าพาให้มีความสุขในชีวิตการท างาน ยิ่งทุกคนใน
องค์กรยดึมัน่ตามหลกัจรรณยาบรรณวิชาชีพของตนเองก็จะท าให้องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือ 
มีภาพลกัษณ์ท่ีดีและเจริญรุ่งเรืองต่อไป
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