
 

 

 

Chwe gweithgaredd data DASH: defnyddiwch eich data i 
adolygu a gwella ffyrdd digidol o weithio 
 

Gweithgareddau data DASH 

Dyma chwe gweithgaredd sy'n caniatáu i sefydliadau treftadaeth 
ganolbwyntio eu sylw ar nifer fach o gwestiynau DASH ac ystyried a 
allent wella arfer cyfredol a sut. Mae pob gweithgaredd wedi'i 
gynllunio i gymryd tua 15-30 munud. Gallwch: 

1. Nodi bylchau mewn gwybodaeth, megis diogelu data a 
hawlfraint 

2. Archwilio sgiliau digidol eich aelodau, ymddiriedolwyr, staff a 
gwirfoddolwyr 

3. Dod o hyd i rwystrau at ddefnydd effeithiol o ffyrdd digidol o 
weithio 

4. Cydnabod a chadw sgiliau digidol arbenigol pwysig yn eich 
sefydliad 

5. Darganfod pa sgiliau digidol y mae eich pobl eisiau eu 
datblygu 

6. Gwella tystiolaeth (ee dros amser, ar gyfer cyllidwyr) 

 

Pryd i ddefnyddio'r gweithgareddau hyn 

Awgrymwn eich bod yn defnyddio'r gweithgareddau yn ystod 
trafodaethau rhwng uwch dimau rheoli, wrth greu neu drafod eich 
cynlluniau digidol a'ch strategaeth ar gyfer y dyfodol, a / neu fel 
gweithgaredd a rennir i ymgysylltu ag Ymddiriedolwyr neu 
aelodau'r Bwrdd. 

Gallwch naill ai ddod â rhai o'r rhifau at ei gilydd cyn dod â phobl 
ynghyd i'w trafod neu weithio gyda'i gilydd a dadansoddi wrth i chi 
fwrw ati.  
 
Bydd angen eich ffeil ddata Excel ar gyfer rhywfaint o 
ddadansoddiad, y byddwn yn ei hanfon atoch ar ôl i'r arolygon gau 
ar 21ain Tachwedd 2021. Unwaith y bydd y data cenedlaethol 
wedi'i gyhoeddi yn y flwyddyn newydd, gallwch hefyd gymharu 
data eich sefydliad â'r canlyniadau cenedlaethol. 
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   Nodi bylchau mewn gwybodaeth 
 
Rhifau cwestiynau DASH 
  

Gofynnwch i chi'ch hun ... Bydd angen i chi… 

C28 “Pa un o'r canlynol y mae 
eich sefydliad yn darparu 
hyfforddiant i chi amdano?” 
 
C29 “Pa un o'r canlynol y mae 
eich sefydliad yn eich gwneud 
chi'n ymwybodol ohono?” 
 
C30 “Sut fyddech chi'n graddio 
cefnogaeth eich sefydliad i 
ddatblygu sgiliau digidol?” 
 

A oes unrhyw fylchau cymorth / hyfforddiant?  
 
Ydych chi am gefnogi'ch pobl i ddysgu mwy a 
chau'r bylchau hyn? 
 
A yw'r rhain yn effeithio'n gyfartal ar staff, 
aelodau, ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr, neu a 
oes rhai grwpiau o bobl sy'n cael eu 
hanwybyddu? Os yr olaf, a yw'n bwysig i 
ymddiriedolwyr fod yn ymwybodol o rai 
materion? Pa hyfforddiant allwch chi ei roi ar 
waith? Mae adnoddau am ddim ar gael o wefan 
DASH a allai fod o gymorth. 
 
Sut mae'ch pobl yn graddio lefel y gefnogaeth 
rydych chi'n ei darparu? 
 
A yw'n bwysig ichi ddarparu cefnogaeth bellach, 
llenwi bylchau ac ati? Os felly, sut allech chi fynd 
ati i wneud hynny? 
 

Dechreuwch trwy edrych ar y trosolwg gweledol o 
bob cwestiwn trwy eich crynodeb DASHboard. 
 
Ystyriwch a ydych chi eisiau gwahanu barn gwahanol 
fathau o staff neu wirfoddolwyr - bydd angen gwneud 
hyn yn Excel. Os felly, didolwch y data neu rhowch 
dabl cymal i wahanu'r data yn ôl C1 ('lefel swydd'). 
Yna cymharwch atebion i bob cwestiwn. 
 
Cyfrifwch y sgôr cymorth cyfartalog (C30) ar wahân ar 
gyfer gwahanol fathau o swyddi (C1). Gallwch wneud 
hyn yn Excel trwy gyfrifo'r cyfartaledd cymedrig ar 
gyfer C30 yn ôl pob lefel swydd, gan ddefnyddio'r 
swyddogaeth = cyfartaledd (dewiswch gelloedd). 
 
Os yw'n berthnasol: taflwch syniadau at ei gilydd ar 
sut i wella. Ystyriwch gyda phwy arall y mae angen i 
chi siarad â'r tu mewn - a thu allan - i'r sefydliad. 
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    Archwilio sgiliau digidol 
 
Rhifau cwestiynau DASH 
  

Gofynnwch i chi'ch hun ... Bydd angen i chi… 

C19 “Oes gennych chi 
unrhyw un o'r 12 sgil 
ddigidol hyn sy'n berthnasol 
i dreftadaeth?" 
 
C17 “A ydych chi'n gallu 
cyflawni'r pum gweithgaredd 
digidol hyn?" 
 

A oes unrhyw fylchau sgiliau? A oes unrhyw sgiliau nad 
oeddech yn gwybod bod gan bobl? 
 
A oes bylchau sgiliau pwysig o ran eich Bwrdd 
Ymddiriedolwyr, neu staff parhaol? 
 
A oes unrhyw sgiliau 'eraill' diddorol sydd gan eich pobl 
ac y gallent eu rhannu ag eraill? (gweler testun C19 
'arall' yn eich ffeil Excel) 
 
A yw'r bobl sydd â sgiliau pwysig yn weithwyr parhaol? 
Os na, sut allwch chi sicrhau nad yw'ch sefydliad yn 
colli'r sgiliau hynny? 
 
Faint o'ch pobl sy'n teimlo'n abl ac yn hyderus yn 
gweithio'n ddigidol? 
 
A yw unrhyw ran o hyn yn effeithio ar yr hyn rydych chi'n 
gobeithio ei wneud fel sefydliad? Os na, peidiwch â 
phoeni! Os oes, beth yw eich blaenoriaethau er mwyn 
gwella? ee recriwtio ymddiriedolwyr / staff sydd â sgiliau 
penodol, hyfforddiant, gwirfoddolwr digidol, allanoli 
trwy isgontractwr 
 

Dechreuwch trwy edrych ar y trosolwg gweledol o bob 
cwestiwn trwy eich crynodeb DASHboard. 
 
Ystyriwch a ydych chi eisiau rhannu barn gwahanol 
fathau o staff neu wirfoddoli yn Excel. Os felly, didolwch 
y data neu crëwch dabl cymal i wahanu eu hatebion i 
bob cwestiwn. 
 
Os yw'n berthnasol: taflwch syniadau at ei gilydd ar sut i 
wella. Ystyriwch gyda phwy arall y mae angen i chi siarad 
â'r tu mewn - a thu allan - i'r sefydliad. 
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 Dod o hyd i rwystrau at weithio’n effeithiol 
 
Rhifau cwestiynau DASH 
  

Gofynnwch i chi'ch hun ... Bydd angen i chi… 

C24 “A yw systemau neu 
brosesau sefydliadol cyfredol 
yn ei gwneud hi'n anodd i chi 
ddefnyddio digidol yn y 
ffyrdd yr hoffech chi eu 
gwneud? Os ydyw, a allwch 
chi roi enghraifft i ni os 
gwelwch yn dda? ” 
(Sylwadau testun rhydd) 
 
C27 “Pa agwedd ar eich 
sefydliad y gellid ei gwella 
gyda ffyrdd digidol newydd 
neu well o weithio?” 
(Sylwadau testun rhydd) 
 

Pa faterion sy;n wynebu pobl? 
 
A oes themâu cyffredin? 
 
A yw'n bwysig i'ch sefydliad fynd i'r afael â nhw? Os 
felly, pam eu bod yn bwysig yn strategol? Beth 
allech chi ei wneud? 
 
Ystyriwch hidlo yn ôl lefel swydd (C1) i weld a oes 
gwahanol themâu wedi'u nodi mewn gwahanol 
grwpiau o bobl. 
 

I gael mynediad at sylwadau testun rhydd, mae angen 
i chi aros nes bod gennych eich ffeil Excel o'r holl 
ddata, a anfonwn atoch ar ôl i'r arolygon gau ym mis 
Tachwedd. 
 
Rydym yn argymell bod Pencampwyr DASH yn 
adolygu'r rhain ar gyfer unrhyw sylwadau sensitif cyn 
eu rhannu'n ehangach. 
 
Yna gallwch chi fynd trwy'r sylwadau 
 ac ystyried themâu cyffredin a materion o bwys. 
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 Cydnabod sgiliau arbenigol 
 
Rhifau cwestiynau DASH 
  

Gofynnwch i chi'ch hun ... Bydd angen i chi… 

C31 “Pa gymwysiadau 
meddalwedd neu systemau 
data arbenigol ydych chi'n eu 
defnyddio fwyaf yn eich rôl?” 
(Sylwadau testun rhydd) 
 
C32 “Os ydych chi'n 
defnyddio meddalwedd 
arbenigol, a ydych chi'n ei 
chael hi'n addas at bwrpas / 
safon ddibynadwy / sector?” 
 

Ydych chi'n ymwybodol o'r amrywiaeth o dechnoleg 
a'r sgiliau digidol cysylltiedig sy'n cael eu 
defnyddio? 
 
A yw'r systemau sy'n cael eu defnyddio'n 
gweithredu'n dda? A yw defnyddwyr yn eu hystyried 
yn addas at y diben, yn ddibynadwy, a chystal ag y 
mae sefydliadau eraill yn eu defnyddio? 
 
Ydych chi'n gwybod a yw'r sgiliau hyn yn eiddo i fwy 
nag un unigolyn? Os mai dim ond un person sydd 
â'r wybodaeth honno, a oes angen i chi gadw’r 
sgiliau hynny yn y sefydliad trwy ddarparu ffyrdd i 
rannu'r sgiliau hyn ag eraill? 
 

Gallwch edrych ar drosolwg cryno o C32 ar eich data 
trwy'r DASHboard ar-lein. 
 
I gael mynediad at sylwadau testun rhydd, mae angen 
i chi aros nes bod gennych eich ffeil Excel o'r holl 
ddata, a anfonwn atoch ar ôl i'r arolygon gau ym mis 
Tachwedd. Rydym yn argymell bod Pencampwyr 
DASH yn adolygu'r rhain ar gyfer unrhyw sylwadau 
sensitif cyn eu rhannu'n ehangach. 
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    Gwybod pa sgiliau i'w datblygu 
 
Rhifau cwestiynau DASH 
  

Gofynnwch i chi'ch hun ... Bydd angen i chi… 

C22 “Pa sgiliau digidol, os o 
gwbl, yr hoffech chi eu 
datblygu fwyaf yn eich rôl?” 
(Sylwadau testun rhydd) 

A oes unrhyw themâu cyffredin?  
 
A oes pobl fewnol sydd â'r sgiliau hyn ac a allai 
rannu eu gwybodaeth? 
 
A fyddai o fudd i'r sefydliad gynnal hyfforddiant ar 
faterion penodol? 
 
Ystyriwch hidlo yn ôl lefel swydd (C1) i weld a oes 
gwahanol faterion wedi'u nodi mewn gwahanol 
grwpiau o bobl. 
 

I gael mynediad at sylwadau testun rhydd, mae angen 
i chi aros nes bod gennych eich ffeil Excel o'r holl 
ddata, a anfonwn atoch ar ôl i'r arolygon gau ym mis 
Tachwedd. 
 
Rydym yn argymell bod Pencampwyr DASH yn 
adolygu'r rhain ar gyfer unrhyw sylwadau sensitif cyn 
eu rhannu'n ehangach. 
 
Yna gallwch chi fynd trwy'r sylwadau ac ystyried 
themâu cyffredin a materion o bwys. 
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    Gwella tystiolaeth 
 
Rhifau cwestiynau DASH 
  

Gofynnwch i chi'ch hun ... Bydd angen i chi… 

Mae yna bum graddfa raddio 
1-10 sy'n darparu data 
arbennig o gryf ar gyfer 
olrhain newid dros amser, 
oherwydd maen nhw'n 
caniatáu ichi gyfrifo 
cyfartaledd a chymharu hyn 
rhwng dau bwynt amser. Y 
graddfeydd graddio yw C11, 
C13, C16, C18, a C30. 
 
Wedi dweud hynny, gellid 
defnyddio'r rhan fwyaf o'r 
cwestiynau ar DASH fel 
dangosydd o welliant. 
Dewiswch y rhai sy'n teimlo'n 
fwyaf perthnasol i'ch angen. 
 
 

A fyddai’n ein helpu i gasglu data meintiol sy’n 
caniatáu inni olrhain newid dros amser? Er 
enghraifft, ar ddechrau a diwedd prosiect a ariennir? 
 
Gallech ddefnyddio data eleni fel eich meincnod ac 
ailadrodd cwestiynau yn y dyfodol i nodi newid.  
 
Os ydych chi'n ceisio am arian, a yw'n berthnasol 
sôn y byddwch chi, fel rhan o'ch prosiect, yn anelu 
at gefnogi sgiliau digidol staff a gwirfoddolwyr?  
 

Meddyliwch pa gwestiynau all eich helpu chi gyda 
phrosiectau cyfredol ac yn y dyfodol.  
 
Ystyriwch a all darparu cefnogaeth sgiliau digidol 
helpu eich staff a'ch gwirfoddolwyr, a dangos 
tystiolaeth o welliant i'ch bwrdd a / neu arianwyr. 

 
 


