
                             
 

DYLUNIO CYNNYRCH UG/Safon Uwch  
 
 

 
Mae’r cwrs Dylunio Cynnyrch UG/Safon Uwch yn cynnig cyfle unigryw yn y cwricwlwm 
i ddysgwyr adnabod a datrys problemau go iawn drwy ddylunio a gwneud cynhyrchion 
neu systemau. 
  
Mae Dylunio Cynnyrch yn bwnc ysbrydoledig, manwl gywir ac ymarferol. Mae'r cwrs 
hwn yn annog dysgwyr i ddefnyddio creadigrwydd a dychymyg wrth ddefnyddio 
prosesu dylunio ailadroddus i ddatblygu ac addasu dyluniadau, ac i ddylunio a gwneud 
prototeipiau sy'n datrys problemau'r byd go iawn, ystyried eu hanghenion, chwantau, 
dyheadau a gwerthoedd eu hunain ac eraill. 
 
Mae’r cwrs hwn wedi cael ei ddatblygu i ymestyn gallu dylunio a thechnolegol y 
dysgwyr trwy hyrwyddo ymwybyddiaeth ddylunio a darparu cyfleoedd i arbrofi a 
datblygu eu syniadau eu hunain. Bydd y cwrs yn seiliedig ar ddylunio a datblygu 
syniadau creadigol gan gynnwys rhai o’r pynciau canlynol: 
                                      
Egwyddorion technegol craidd. 

 Sut mae cynhyrchion wedi'u gweithgynhyrchu fel arfer yn cynnwys 
defnyddiau, prosesau a thechnegau lluosog a sut mae angen i ddylunwyr allu 
gwahaniaethu rhyngddynt a'u dewis yn briodol i'w defnyddio, gan arbrofi er 
mwyn gwella, mireinio a gwireddu dyluniad. 

 Y gofynion ar gyfer dylunio, datblygu a gweithgynhyrchu cynnyrch, gan 
gynnwys: addasrwydd i'r pwrpas; bodloni meini prawf y manylebau; cywirdeb 
cynhyrchu. 

 Defnydd priodol o dechnolegau digidol; estheteg; ergonomeg ac 
anthropometreg; y defnydd o'r cyfryngau, technegau cyfathrebu a chyflwyno, 
gan gynnwys lluniadu a braslunio, ac ysgrifennu adroddiadau i gofnodi, 
esbonio a chyfathrebu eu penderfyniadau dylunio, gan ddarparu digon o 
wybodaeth i alluogi eraill i ddehongli eu bwriadau dylunio. 

 Dylunio digidol a gweithgynhyrchu digidol, gan gynnwys dylunio drwy gymorth 
cyfrifiadur (CAD) / gweithgynhyrchu drwy gymorth cyfrifiadur (CAM), modelu 
ac efelychu. 

 Arferion gweithio diogel, gan gynnwys adnabod peryglon a deall yr angen am 
asesiadau risg 
 

Egwyddorion technegol manwl  

 Nodweddion a phriodweddau gweithio defnyddiau sy'n berthnasol i ddylunio a 
gweithgynhyrchu cynnyrch, gan gynnwys: metelau, pren, polymerau, tecstilau, 
defnyddiau cyfansawdd, defnyddiau clyfar a modern  

 Defnyddio gludyddion, gosodiadau parhaol a lled-barhaol 

 Defnyddio gorffeniadau ac araenu i wella golwg, a dulliau o atal cyrydiad a 
phydru fel paent, farneisiau, dulliau selio, cadwolion, anodeiddio, platio, 
araenu, galfaneiddiad ac amddiffyniad catodig 

 Nodweddion perfformiad prennau, metelau a pholymerau gan gynnwys 
gwydnwch, caledwch, elastigedd a hirbarhad mewn perthynas â 
chymwysiadau cynnyrch penodol 

 Cymhwysiad defnyddiau clyfar a modern  



 Prosesau cynhyrchu gan gynnwys mowldio, allwthiad, laminiadu, melino, troi, 
castio, stampio a ffurfio; defnydd o TGCh, prototeipio, jigiau a gosodiadau  

 Theori dylunio, gan gynnwys mudiadau/ffigyrau hanesyddol a'u dulliau 

 Arfer diwydiannol a masnachol gan gynnwys prosesau a systemau 
gweithgynhyrchu, gweithgynhyrchu a chynnal a chadw cynnyrch, graddfeydd 
cynhyrchu, a rheoli ansawdd mewn perthynas â gweithgynhyrchu a'r 
diwydiannau dylunio 

 Systemau cynhyrchu modiwlaidd/cell, gweithgynhyrchu mewn union bryd, 
darnau a chydrannau wedi'u prynu i mewn a'r defnydd o ddarnau safonedig  

 Prototeipio cyflym / Argraffu 3D. 
 
Sut fyddaf yn dysgu? 
Mae’r cwrs yn cynnwys cymysgedd o sesiynau ymarferol a theori. Mae’r elfennau 
ymarferol yn seiliedig ar ddatblygu technegau penodol a bydd yn cynnwys tasg 
Dylunio a Gwneud ym Mlynyddoedd 12 a 13.  
 
Sut fyddaf yn cael fy asesu? 
Arholiad: Papur arholiad 2 awr ym Mlynyddoedd 12 a 13. 
Mae’r arholiad hwn yn cynrychioli 50% o’r cymhwyster UG a Safon Uwch. 
Gwaith Cwrs:  Bydd myfyrwyr Blwyddyn 12 a 13 yn cyflwyno eu gwaith cwrs mewn 
ffolder A3 a llyfr braslunio, yn debyg i fformat Blwyddyn 11.  Bydd y gwaith mwy 
creadigol a datblygiadol yn cael ei gyflwyno yn y llyfr braslunio a’r gwaith mwy ffurfiol 
yn cael ei gyflwyno yn y portffolio A3. 
Ynghyd â’r canlyniad ymarferol, bydd y gwaith hwn yn cynrychioli 50% o’r cymhwyster 
UG/Safon Uwch. 
 
I ble allai’r cwrs arwain?  
Yn ogystal ag astudio’r pwnc ymhellach yn y Brifysgol, mae Dylunio Cynnyrch yn 
gymhwyster sy’n cael ei ystyried yn werthfawr gan amrywiaeth eang o ddarpar 
gyflogwyr ac yn paratoi myfyrwyr yn wych ar gyfer amrywiaeth o gyrsiau addysg 
bellach. Yn ogystal â’r medrau ymarferol a ddatblygir, bydd y myfyrwyr yn datblygu ac 
yn gwella amrywiaeth eang o sgiliau hynod o drosglwyddadwy wrth gwblhau gwaith 
cwrs.  Cyfleoedd gyrfa ar gyfer myfyrwyr Dylunio Cynnyrch, Peirianneg, Dylunio 
Graffig, Tecstilau a Ffasiwn, Electroneg, Adeiladu a Pheirianneg Sifil. 
 
Cyfleoedd gyrfa  

o Dylunio Cynnyrch  
o Dylunio Graffig  
o Peirianneg Fecanyddol  
o Peirianneg Sifil  
o Dylunio Pensaernïol/Pensaernïaeth  
o Peirianneg Awyrennol  
o Dylunio Awyrennau  
o Peirianneg Gwresogi ac Awyru  
o Peirianneg Adeiladau  
o Peirianneg Fodurol 
o Peirianneg Ddeunyddiau  
o Gweithgynhyrchu Dodrefn  
o Athro/Athrawes Ysgol Gynradd/Uwchradd 
o Peirianneg Gweithgynhyrchu  

 


