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PHÂN TÍCH TÌNH TRẠNG SAI LỖI VÀ TÁC ĐỘNG CỦA SAI LỖI - FMEA

Khóa đào tạo

:

Thời lượng

:

Đào tạo 01 ngày

Đối tượng

:

Nhân viên quản lý/đảm bảo chất lượng, cán bộ quản lý chất lượng của các
bộ phận

Mục tiêu

:

Cung cấp cho học viên những kiến thức cho việc phân tích các phương
thức xảy ra sai lỗi và ảnh hưởng của sai lỗi; lợi ích và ứng dụng của FMEA
trong việc xác định, phân loại sai lỗi và loại trừ các nguyên nhân gây sai
lỗi.

TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

Giới thiệu về khóa đào tạo

08:30 – 08:45

2

Giới thiệu về FMEA
• Khái niệm về FMEA, FMEA thiết kế và FMEA quá trình,
• Vai trò và ý nghĩa và mục đích sử dụng của FMEA,
• Tiếp cận trong sử dụng công cụ FMEA,
• Bài tập 1: Thảo luân

08:45 – 09:15

3

Các nội dung của một tài liệu FMEA
• Mẫu FMEA tiêu chuẩn,
• Các nội dung của một tài liệu FMEA tiêu chuẩn,
• Các bước trong sử dụng FMEA,
• Bài tập 2: Thành lập nhóm triển khai FMEA

09:15 – 10:00

Xây dựng FMEA quá trình
• Mô tả yêu cầu và chức năng của quá trình,
• Bài tập 3: Xác định yêu cầu và chức năng của một quá trình cụ
thể trong sản xuất tại đơn vị.
• Xác định và mô tả các loại sai lỗi
• Bài tập 4: Xác định và mô tả các loại sai lỗi có thể của quá trình
đã lựa chọn.
• Xác định và đánh giá mức độ nghiêm trọng của các hậu quả
tiềm ẩn của sai lỗi,
• Bài tập 5: Xác định và mô tả và đánh giá mức độ nghiêm trọng
các hậu quả mà những sai lỗi của quá trình có thể gây ra.
Nghỉ trưa

10:15 – 12:00

Xây dựng FMEA quá trình (tiếp)
• Phân loại và xác định nguyên nhân/cơ chế gây sai lỗi.
• Bài tập 6: Phân loại và xác định nguyên nhân gây ra các sai lỗi
đã xác định.
• Đánh giá tần xuất xảy ra của nguyên nhân/cơ chế gây sai lỗi
• Bài tập 7: Đánh giá tần xuất của nguyên nhân sai lỗi đã được

13:30 – 15:00

4

5

12:00 – 13:00

15:15 – 16:15

TT

NỘI DUNG

•
•
•
•
•
•
•

THỜI GIAN

xác định.
Xem xét các biện pháp kiểm soát hiện hành.
Bài tập 8: Xác định và liệt kê các biện pháp kiểm soát hiện hành
cho nguyên nhân sai lỗi đã được xác định.
Đánh giá khả năng phát hiện sai lỗi
Bài tập 9: Đánh giá khả năng phát hiện sai lỗi đã được xác
định.
Tính số ưu tiên rủi ro – RPN – và đề xuất hành động tiếp theo.
Bài tập 10: Tính RPN và đề xuất hành động kiểm soát.
Theo dõi tiếp theo cho việc thực hiện FMEA

6

Kiểm tra cuối khóa đào tạo/Đánh giá kết quả làm bài tập nhóm.

16:15 – 16:45

7

Tổng kết khóa học và trả lời câu hỏi.

16:45 – 17:00

Ghi chú:
•
•
•

Tài liệu cho khóa học do P & Q Solutions cung cấp bao gồm tài liệu bài giảng, tài liệu
thảo luận và các tài liệu tham khảo cho các chủ đề thảo luận.
Nghỉ giải lao giữa giờ vào 10:00-10:15 và 15:00-15:15, nghỉ trưa vào 12:00 – 13:30
Các học viên được khuyến khích mang theo máy tính xách tay (nếu có) để hỗ trợ cho
việc làm các bài tập nhóm.
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