
 
 
Cynllun Gweithredu Adolygu Gwella Ansawdd ASA Grŵp Colegau NPTC 
Tachwedd 2022 
 
 

Maes 
Cam gweithredu Arweinydd Staff eraill Dyddiadau 

Targed 
Cadarnhad 1 Mae’r tîm 
adolygu’n cadarnhau 
datblygiad y Llawlyfr 
Sicrhau Ansawdd er mwyn 
canoli’r polisïau a’r 
gweithdrefnau sy’n 
berthnasol i sicrhau 
ansawdd mewn modd 
hygyrch. 

Cwblhau'r Llawlyfr 
Sicrhau Ansawdd er 
mwyn canoli'r 
polisïau a'r 
gweithdrefnau 

HEM APHE Chwe 2023 
Cadarnhad 2 Mae’r tîm 
adolygu’n cadarnhau’r 
camau sy’n cael eu cymryd i 
fapio prosesau ansawdd i 
God Ansawdd Addysg 
Uwch y DU er mwyn sicrhau 
bod arferion yn cael eu 
hadolygu a’u monitro’n 
barhaus i sicrhau eu bod yn 
gyson â disgwyliadau’r 
sector. 

Cwblhau'r gwaith o 
fapio'r prosesau 
ansawdd i God 
Ansawdd Addysg 
Uwch y DU 

HEM APHE Chwe 2023 
Cadarnhad 3 Mae’r tîm 
adolygu’n cadarnhau’r 
cynnydd sy’n cael ei wneud 
o ran casglu a defnyddio 
data AU yn effeithiol er 
mwyn llywio penderfyniadau 
a gwerthuso 
 

Parhau i ddatblygu 
casglu a defnyddio 
data AU er mwyn 
llywio 
penderfyniadau a 
gwerthuso 

HEM APHE Chwe 2023 
Cymeradwyaeth 1 Mae'r 
tîm adolygu'n cymeradwyo 
ehangu gan y sefydliad y 
tîm staff AU i gydnabod 
hynodrwydd y ddarpariaeth 
AU ac i greu cymuned AU, 
er mwyn gwella profiad 
myfyrwyr 
  

Parhau i sicrhau bod 
gan y tîm staff AU 
ddigon o adnoddau i 
gefnogi darpariaeth 
AU nodedig i wella 
profiad myfyrwyr 

APHE HEM 
Mawrth 

2023 



 

Cymeradwyaeth 2 Mae'r 
tîm adolygu'n cymeradwyo 
ymrwymiad y sefydliad i 
ddarparu cymorth wedi'i 
deilwra i fyfyrwyr i ddiwallu 
eu hanghenion academaidd 
a bugeiliol er mwyn eu 
galluogi i gyflawni eu 
potensial. 
 

Parhau i ddarparu 
cymorth rhagorol i 
fyfyrwyr er mwyn 
galluogi myfyrwyr i 
gyflawni eu llawn 
botensial 

AP:S APHE 
Mawrth 

2023 
Cymeradwyaeth 3 Mae'r 
tîm adolygu'n cymeradwyo y 
camau niferus a gymerwyd i 
sicrhau parhad mewn 
addysgu, dysgu, cymorth i 
fyfyrwyr a llesiant yn ystod y 
pandemig. 

  
 

Parhau i ymgorffori’r 
camau a gymerwyd i 
sicrhau parhad 
mewn addysgu, 
dysgu, cymorth i 
fyfyrwyr a llesiant 

APHE HECs 
Rhagfyr 

2023 
Cymeradwyaeth 4 Mae'r 
tîm adolygu'n cymeradwyo 
ymrwymiad y Coleg i annog 
yr holl staff AU i ddilyn 
datblygiad proffesiynol 
mewn perthynas ag 
addysgu, dysgu a chymorth 
i fyfyrwyr ar lefel AU er budd 
yr unigolyn a’r corff 
myfyrwyr. 

  
 

Parhau i gefnogi 
staff i ddilyn 
cymwysterau 
proffesiynol sydd o 
fudd i'r corff 
myfyrwyr 

APHE SDO 
Gorffennaf 

2023 
Cymeradwyaeth 5 Mae'r 
tîm adolygu'n cymeradwyo 
datblygiad a defnydd 
effeithiol o dechnoleg 
ddigidol ar draws y Coleg, o 
fewn amgylchedd cefnogol, 
gan alluogi gwelliant 
parhaus o ran dysgu ac 
addysgu 

  
 

Parhau i ddatblygu 
defnydd effeithiol o 
dechnoleg ddigidol 
ar draws y coleg 

APHE ITSM 
Gorffennaf 

2023 
Canmoliaeth 6 Mae'r tîm 
adolygu'n cymeradwyo 
ymrwymiad y sefydliad i 
ymgysylltu â myfyrwyr a llais 
y myfyrwyr, gan alluogi 
myfyrwyr i gyfrannu at 

Parhau i weithio 
mewn partneriaeth â 
myfyrwyr 

APHE APS 
Mawrth 

2023 



ansawdd cyffredinol y 
ddarpariaeth. 

 
 


