
 Cynllun Gweithredu Argymhellion yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer 
Addysg Uwch (QAA)  

Lluniwyd Mehefin 2016 
 

Mae'r Cynllun Gweithredu hwn wedi cael ei baratoi trwy ymgynghori â'r myfyrwyr.  Yn ogystal, gall myfyrwyr 
gynnig sylwadau ar y cynllun gweithredu trwy ryan.jarvis@gcs.ac.uk  

 

 
Amcan 

 

Strategaeth ar gyfer 
Gweithredu 

Cyfrifoldeb (Prif 
gyfrifoldeb  
mewn TEIP 

TRWM) 

Amserlen 
(Erbyn 
pryd)  

Adnoddau 
Cerrig Milltir/ 

Targedau / 
Tystiolaeth 

1. 

 
Argymhelliad: 
Sicrhau bod cyfatebiaeth 
â'r fframweithiau 
cenedlaethol ar gyfer 
cymwysterau rhaglenni yn 
cael ei hystyried yn 
benodol yn ei weithdrefnau 
cymeradwyo rhaglenni 
mewnol (1.32) 
 

 
Ychwanegu adran yn 
cyfeirio at gyfatebiaeth 
â'r fframweithiau 
cenedlaethol at 
ddogfennau cymeradwyo 
rhaglenni sy'n bodoli. 
 
Hyfforddiant, lle y bo'n 
berthnasol, ar ddefnyddio 
meincnodau pwnc a 
fframweithiau 
cenedlaethol cyn cyflwyno 
manylion am raglenni 
newydd.  
 

Rheolwr AU 
Camau 

gweithredu 
wedi'u 
cymryd 

Amser 

Cymeradwywyd 
gan Grŵp Rheoli'r 
Cwricwlwm ac 
Ansawdd Hydref 
2016/Cofnodion 
Grŵp Rheoli'r 
Cwricwlwm ac 
Ansawdd AU 
 
Cymeradwyo 
Mewnol ar gyfer 
Cyrsiau AU 

mailto:ryan.jarvis@gcs.ac.uk
http://www.gcs.ac.uk/sites/default/files/he_docs/CC1840_Internal_Approval_of_HE_Courses_cy.pdf
http://www.gcs.ac.uk/sites/default/files/he_docs/CC1840_Internal_Approval_of_HE_Courses_cy.pdf
http://www.gcs.ac.uk/sites/default/files/he_docs/CC1840_Internal_Approval_of_HE_Courses_cy.pdf


2. 

 
Argymhelliad: 
Sicrhau bod pob rhaglen 
wedi'i chymeradwyo'n 
llawn cyn i'r myfyrwyr 
ddechrau eu hastudio 
(2.10) 
 

Gweithdrefnau 
cymeradwyo rhaglenni 
newydd eisoes yn eu lle. 
 

Rheolwr AU 
 

Rheolwr Ansawdd 

Camau 
gweithredu 

wedi'u 
cymryd 

Amser 

Cofnodion Grŵp 
Rheoli'r Cwricwlwm 
ac Ansawdd AU a 
Grŵp Gweithredol 
AU  
 
Gweithdrefnau 
Dilysu Mewnol 
Pearson  

3. 

 
Argymhelliad: 
Sicrhau bod y cyfle i 
gydnabod dysgu blaenorol 
yn cael ei egluro i'r 
myfyrwyr yn ystod y 
broses ymgeisio (2.19) 

 
Gweithio gyda Rheolwyr 
Maes Dysgu/Arweinwyr 
Cwrs/Marchnata/ 
Gwasanaeth Derbyn i 
sicrhau bod yr holl 
wybodaeth/ddolenni  
perthnasol i wybodaeth 
lawn yn eu lle ar draws 
pob ffynhonnell 
gwybodaeth.  

Rheolwr AU 
 

Rheolwyr Maes 
Dysgu 

Arweinwyr Cwrs AU  
Marchnata 

Medi 2016 Amser 

Adolygwyd gan 
Grŵp Rheoli'r 
Cwricwlwm ac 
Ansawdd AU ac AU 
 
Tudalen Lanio 
Cyrsiau AU  
 
Cardiau Cwrs AU 

 
 

Amcan 
 

Strategaeth ar gyfer 
Gweithredu 

Cyfrifoldeb (Prif 
gyfrifoldeb  
mewn TEIP 

TRWM) 

Amserlen 
(Erbyn 
pryd)  

Adnoddau 
Cerrig Milltir/ 

Targedau / 
Tystiolaeth 

4. 

Argymhelliad: 
Sicrhau bod y Strategaeth 
Cynnwys Dysgwyr yn 
ymgysylltu'n systematig â 
myfyrwyr ar lefelau 
gweithredol a strategol 
(2.59) 

Llunio'r Strategaeth 
Cynnwys Dysgwyr 
newydd a chynnwys: 
• sut mae dysgwyr AU 

yn rhan o'r broses 
cymeradwyo rhaglenni 
(2.5) 

Is-bennaeth 
Gwasanaethau 

Academaidd  
 

Deon y Gyfadran 
 

Rheolwr AU 

Rhagfyr 
2016 Amser 

Wedi'i adolygu a'i 
gymeradwyo gan 
Grŵp Rheoli'r 
Cwricwlwm ac 
Ansawdd/Grŵp 
Rheoli'r Cwricwlwm 
ac Ansawdd AU 

http://www.gcs.ac.uk/sites/default/files/he_docs/CC1841_Pearson_Internal_Validation_Procedure_cy.pdf
http://www.gcs.ac.uk/sites/default/files/he_docs/CC1841_Pearson_Internal_Validation_Procedure_cy.pdf
http://www.gcs.ac.uk/sites/default/files/he_docs/CC1841_Pearson_Internal_Validation_Procedure_cy.pdf


 • y disgwyliadau o ran 
cwblhau a dadansoddi 
adolygiadau modiwl 
(2.31;2.61) 

• dewis a hyfforddi 
myfyrwyr-
gynrychiolwyr (2.59) 

• myfyrwyr yn cymryd 
rhan mewn 
cyfarfodydd tîm cwrs 
(2.59) 

• myfyrwyr yn bresennol 
ar bwyllgorau 
ymgynghori e.e. grŵp 
gweithredol AU (2.59) 

 
 

Tachwedd 2016. 
 
Fframwaith 
Cynnwys Dysgwyr 
AU  
 
Safonau Gofynnol 
Tiwtorial AU  

 
 

Amcan 
 

Strategaeth ar gyfer 
Gweithredu 

Cyfrifoldeb (Prif 
gyfrifoldeb  
mewn TEIP 

TRWM) 

Amserlen 
(Erbyn 
pryd)  

Adnoddau 
Cerrig Milltir/ 

Targedau / 
Tystiolaeth 

5. 

Argymhelliad: 
Sicrhau bod yr wybodaeth 
a ddarparir ar gyfer ei 
chynulleidfa arfaethedig 
am y cyfleoedd dysgu a 
gynigir yn addas i'r diben, 
yn hygyrch ac yn 
ddibynadwy. 

Gweithio gyda Rheolwyr 
Maes Dysgu/Arweinwyr 
Cwrs/Marchnata/ 
Gwasanaeth Derbyn i 
sicrhau bod yr holl 
wybodaeth/ddolenni 
perthnasol i wybodaeth 
lawn yn eu lle ar draws 
pob ffynhonnell 
gwybodaeth ac yn gyson 

Rheolwr AU 
 

Rheolwyr Maes 
Dysgu 

Arweinwyr Cwrs AU 
Marchnata 

Gwasanaeth 
Derbyn 

 
 

Medi 2016 Amser 

Adolygwyd gan 
Grŵp Rheoli'r 
Cwricwlwm ac 
Ansawdd/Grŵp 

Rheoli'r Cwricwlwm 
ac Ansawdd AU 
Tachwedd 2016 

 
Tudalen Lanio 
Cyrsiau AU  

http://www.gcs.ac.uk/sites/default/files/he_docs/CC1842_HE_Learner_Involvement_Framework_cy.pdf
http://www.gcs.ac.uk/sites/default/files/he_docs/CC1842_HE_Learner_Involvement_Framework_cy.pdf
http://www.gcs.ac.uk/sites/default/files/he_docs/CC1842_HE_Learner_Involvement_Framework_cy.pdf
http://www.gcs.ac.uk/sites/default/files/he_docs/CC1842_HE_Learner_Involvement_Framework_cy.pdf


ym mhob achos. 
 
Sicrhau bod pob cwrs lle 
mae gwiriad y 
Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd yn ofynnol yn 
rhoi manylion am hyn ar 
y cardiau cwrs (3.8) 
 
Sicrhau bod teitl cywir 
gan bob cwrs ar bob 
ffynhonnell gwybodaeth i 
adlewyrchu'r cymhwyster 
a ddyfernir (3.7) 
 
 
Gwirio am y tro olaf ac 
archwilio'r wybodaeth 
allanol a mewnol a restrir 
uchod, ac amcan 
3 (2.19) trwy gofnod 
diwygiadau.  
 
Sicrhau bod adroddiadau 
Dilysu Allanol ar gael i 
fyfyrwyr ar Moodle Coleg 
Gŵyr neu Amgylchedd 
Rhithwir y Sefydliad 
Addysg Uwch (2.89)  
 
Archwilio pob Llawlyfr 
Myfyrwyr ar gyfer 
2016/17 

 
 
 
 

Rheolwr AU 
Arweinwyr Cwrs AU 

Marchnata 
 
 
 

Rheolwr AU 
Arweinwyr Cwrs AU 

Marchnata 
 
 
 
 
 

Rheolwr AU 
 
 
 
 
 
 

Rheolwr AU 
Arweinwyr Cwrs AU 

 
 
 

Rheolwr 

 
Cofnod Diwygiadau 

 
Moodle/ 

Amgylchedd 
Rhithwir y 

Sefydliad Addysg 
Uwch  

 
Cardiau Cwrs AU  



 
Sicrhau bod data KIS ar y 
wefan i ddarpar fyfyrwyr 
(3.6) 
 

Ansawdd 
 

Is-bennaeth 
Gwasanaethau 

Academaidd  
 

Pennaeth Cyllid 
MIS 

 

6. 

Argymhelliad: 
Mynegi prosesau mewnol, 
rolau a chyfrifoldebau ar 
gyfer monitro ac adolygu 
rhaglenni, sicrhau a gwella 
ansawdd y cyfleoedd 
dysgu i fyfyrwyr (2.98) 

Datblygu a chyflwyno 
cylch ansawdd ar gyfer 

monitro ac adolygu 
rhaglenni. 

Rheolwr AU 
 

Rheolwr Ansawdd 

Rhagfyr 
2016 Amser 

Cymeradwywyd 
gan Grŵp Rheoli'r 

Cwricwlwm ac 
Ansawdd AU 

 
 

Amcan 
 

Strategaeth ar gyfer 
Gweithredu 

Cyfrifoldeb (Prif 
gyfrifoldeb  
mewn TEIP 

TRWM) 

Amserlen 
(Erbyn 
pryd)  

Adnoddau 
Cerrig Milltir/ 

Targedau / 
Tystiolaeth 

7. 

Nid oes canllawiau safonau 
gofynnol gan y Coleg ar 
gyfer yr Amgylchedd 
Rhithwir (3.11) ac nid oes 
ganddo ddull ar gyfer 
gwerthuso ansawdd a 
chysondeb yr Amgylchedd 
Rhithwir fel arf i gefnogi 
addysgu a dysgu (2.33) 

Datblygu safonau 
gofynnol ar gyfer yr 
Amgylchedd Rhithwir a 
gwerthuso cysondeb ac 
ansawdd ar gyfer pob 
maes yn erbyn y safonau 
hyn.  

Rheolwr AU 
 

Rheolwr y Ganolfan 
Adnoddau Dysgu  

Tachwedd 
2016 Amser 

Wedi'i gytuno a'i 
gymeradwyo gan 
Grŵp Rheoli'r 
Cwricwlwm ac 
Ansawdd/Grŵp 
Rheoli'r Cwricwlwm 
ac Ansawdd AU 
Tachwedd 2016. 

 
Safonau Gofynnol 

ar gyfer yr 

http://www.gcs.ac.uk/sites/default/files/he_docs/CC1843_VLE_Minimum_requirements_cy.pdf
http://www.gcs.ac.uk/sites/default/files/he_docs/CC1843_VLE_Minimum_requirements_cy.pdf


Amgylchedd 
Rhithwir  

 
Cynllun Gweithredu 

ar gyfer yr 
Amgylchedd 

Rhithwr  
 

8.  
Nid oes rhaglen ymsefydlu 
benodol gan y Coleg ar 
gyfer staff newydd sy'n 
addysgu cyrsiau AU (2.34) 

Datblygu a gweithredu 
rhaglen ymsefydlu i staff 
addysgu sy'n dechrau 
addysgu cyrsiau AU.  

Rheolwr AU 
 

Adnoddau Dynol 
 

Rheolwr Ansawdd 

Rhagfyr 
2016 Amser  

Rhaglen ymsefydlu 
a rhestr wirio yn eu 
lle a chofnodion o'r 
aelodau staff sydd 

wedi dilyn y 
rhaglen.  

 
Staff cyntaf yn 
dilyn y rhaglen 
ymsefydlu Mai 

2017. 
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