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   UCSB Online Exam Application အသုံးပြုြံု နည်းလမ်းများ 

 

1. Application အာဵ ေအာက်ပါ link မှ ဖုန်ဵသ့ုိ install 

ပပုလုပ်ပါ။ 

 

Android Google Play Store –  
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agga.

oes  

 

 

 

Apple  Store –  

 

https://apps.apple.com/mm/app/ucsb-online-exam-

system/id1555423620 

 

 

2. Application ကုိ ဖွင်ဴပါ။ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agga.oes
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agga.oes
https://apps.apple.com/mm/app/ucsb-online-exam-system/id1555423620
https://apps.apple.com/mm/app/ucsb-online-exam-system/id1555423620
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3. ဖုန်ဵအမျ ို ဵအစာဵအေပါ်တွင်မတူည်၍    Application 

အတွက ်Permission မျာဵ(၁)ကကိမ်ထက်ပုိမုိ 

ေတာင်ဵခဳနိုင် ပါသည်။ Deny မှ လဲွ၍ အပခာဵButton မျာဵ 

ေရွေဵချယ် အသဳုဵပပုရမည်ပဖစ်ပါသည်။  

 

 
 
 
 
 

 

 

4. Allow ကိုသာ နှိပ်ပါရန်။ 
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5. Login Screen ကို ေတွ့ပမင်ရပါမည်။ 

 

6. Roll Number အတွက ် ပပည်ေထာင်စရုာထူဵဝနအ်ဖဲွ့ 

Website-ww.ucsb.gov.mm ၌ လွှင်ဴတင်ထာဵရှိသညဴ် 

Temporary User Name တစ်ခခုကုိုလည်ဵေကာင်ဵ၊ 

Exam Code အတွက်  Password  ကို mockup 

ဟလုည်ဵေကာင်ဵ ပဖညဴသွ်င်ဵ ရမည်ပဖစ်ပါသည်။ 

 
 

 

 
 
 

YGN1 

mockup 
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7. Take Photo ကိုေရွေဵချယ်ပါ။ 

-                              

-                                   

           Recognize                       

 

8. မိမိ၏ မျက်နှာအာဵ ထင်ရှာဵေအာင် ဓာတ်ပဳုရိုကပ်ပီဵ  

ေနာက် Confirm ကုိ နှိပ်ပါ။ 

-                              

-                                    

           Recognize                       
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9. စာေမဵပဲွစည်ဵကမ်ဵအာဵ ေသချာစာွ ဖတ်ရှုပါ။  

10. ဖတ်ရှုပပီဵ ပါက Agree နှိပ်ပါ။ 

 

11. ေပဖဆုိမညဴ်ဘာသာရပက်ို  ေရွေဵချယ်ပါ။ 

12. ေရွေဵချယ်ပပီဵပါက စာေမဵပဲွစတင်ေပဖဆုိရန် အချနိ် 

စတင်သတ်မှတ်မည် ပဖစပ်ါသည်။ 

13. ေမဵခွန်ဵအမျ ို ဵအစာဵ ၄ မျ ို ဵပါဝင်မည်ပဖစ်ပါသည်- 

a. Multiple Choice 

b. True or False 

c. Fill in the blank 

d. Cloze Type 
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14. Multiple choice Question နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ အေရ 

အတွက ် (၆၀) ခု ေပဵထာဵမည်ပဖစ်ပပီဵ ေမဵခွန်ဵ(၁)ခုစရီှိ 

အေပဖမျာဵအနက် ေပဖဆုိလုိသညဴ် အေပဖကုိ ေရွေဵချယ် 

ရမည်ပဖစ်ပါသည်။ 

15. ေရွေဵချယ်ေပဖဆုိပပီဵပါက Next ကို နှိပ်ပါ။ 

 

16. True or False Question နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ အေရအတွက် 

(၆၀)ခုေပဵထာဵမည်ပဖစ်ပပီဵ ေမဵခွန်ဵ(၁)ခုစရီှိအေပဖမျာဵ 

အနက် မိမိ ေပဖဆုိလုိသညဴ် အေပဖကုိ ေရွေဵချယ်ရမည် 

ပဖစပ်ါသည်။   

17. ေရွေဵချယ်ေပဖဆုိပပီဵ ပါက Next ကို  နှိပ်ပါ။ 
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18. Fill in the blank Question နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ေမဵခွန်ဵ 

အေရအတွက်(၂၀)ခု ေပဵထာဵမည်ပဖစ်ပပီဵ ေမဵခွန်ဵ 

တစ်ခစုီအတွကအ်ေပဖကုိရိုကထ်ညဴ်ရမည်ပဖစ်ပါသည်။ 

19. ထ့ုိေနာက် Done သ့ုိမဟုတ် Down Arrow Key နှိပ်ပါ။   

20. ေရွေဵချယ်ေပဖဆုိပပီဵပါက Next ကို  နှိပ်ပါ။ 

 

21. Cloze Type Question နှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍  ေမဵခွန်ဵ အေရ 

အတွက(်၂၀)ခုေပဵထာဵမည်ပဖစ်ပပီဵ  ေမဵခွန်ဵ --1-- 

အတွက ် အမတှ်စဉ်(1)၌ အေပဖကုိ ေရွေဵချယ်ေပဵရမည် 

ပဖစပ်ါသည်။ ကျန်အမှတ်စဉ်မျာဵအတွက်လည်ဵ 

အေပဖကုိ သတ်မှတ် အမှတ်စဉမ်ျာဵအလုိက် မှန်ကန်စွာ 

ပဖည်ဴ်စွက်ရမည ်ပဖစပ်ါသည်။ 
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22. Cloze Type Question နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍  ေပဖဆုိလုိေသာ 

အေပဖကုိ ေရွေဵချယ်ရန်အတွက် ပဖစပ်ါသည်။ 

 

 

23. ေပဖဆုိပပီဵပါက UCSB မှေပဵထာဵေသာ Exam Finished 

Code အာဵ ရိုကထ်ညဴ်ရမည်ပဖစ်ပါသည်။ 

 

မှတ်ချက်။      ။ ယခု စမ်ဵသပ်ကာလအတွကမူ်လက  

မူလက   ပဖညဴသွ်င်ဵခဲဴေသာ Roll Number ကို

  ပပနလ်ည်ပဖညဴ်သွင်ဵရန် ပဖစပ်ါသည်။          

  ဥပမာ - YGN1 ကိုသဳုဵခဲပဴါက YGN1 

  ဟု ပဖညဴ်သွင်ဵပပီဵ  “Submi t” နှိပ်ရန် 

  ပဖစပ်ါသည်။ 
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24. OK နှိပ်ပါ။ 

 

25. Exit The Application အာဵ နှိပ်မှသာလျှင် UCSB 

Online Exam System မှ ထွက်လ့ုိရမည်ပဖစ်ပါသည်။ 
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UCSB Online Exam System အတွက် သတိပြုရမည့် အချက်များ  

 

1. Back Button သ့ုိမဟုတ် Home Button အာဵ 

နှိပ်ပါက Alert / သတိေပဵချက် ကို ေတွ့ပမင် 

ရမည်။  

2. Back Button သ့ုိမဟုတ် Home Button မှာဵယွင်ဵ 

နှိပ်မိပါက No ကုိသာေရွေဵချယ်ရန် ပဖစပ်ါသည်။ 

3. Yes ဟု နှိပ်ပါက Application မှ အပပီဵ တုိင် 

ထွက်သွာဵသညဴ်အတွက် စာေမဵပွေဲပဖဆုိခွင်ဴ 

သည်လည်ဵ အလုိအေလျာက် ရပ်ဆုိင်ဵ သွာဵမည် 

ပဖစပ်ါသည်။  
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4. ေမဵခွန်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ေနာက်မှ ေပဖမည် ဆုိပါက 

Mark to Answer Later ကို ေရွေဵချယ်ေပဵရမည် 

ပဖစပ်ါသည်။ 

5. ေမဵခွန်ဵအာဵလဳုဵ ေပဖဆုိပပီဵပါက Mark to Answer 

Later ပပုလုပ်ထာဵသညဴ် ေမဵခွန်ဵ  

မျာဵကုိပပနလ်ည်ေဖာ်ပပေပဵမည် ပဖစပ်ါသည်။ 

 

 

 

6. Mark to Answer Later  ေဆာင်ရွေကခ်ဲေဴသာ 

ေမဵခွန်ဵမျာဵ ေပဖဆုိေနမှုအတွက်  Review 

Question မျာဵကုိ Next Review ဟ ုေပပာင်ဵလဲ 

ေဖာ်ပပသွာဵမည် ပဖစ်ပါသည်။  

ဥပမာ-ေမဵခွန်ဵနဳပါတ်(၁၀)(၁၁)(၁၂) တ့ုိအာဵ 

Mark to Answer Later  ပပုလုပ်ခဲ ဴပါက 

ယင်ဵ ေမဵခွန်ဵမျာဵကုိပပနလ်ည် 

ေပဖဆုိေနေ ကာင်ဵ ပပသပခင်ဵ ပဖစ်ပါသည်။ 
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7. ေပဖဆုိေနချနိ်အတွင်ဵ Internet ချတိ်ဆက် 

ေနပါက Timer သည် အစိမ်ဵေရာင် ပပသေန 

မည်ပဖစ်ပါသည်။  

 

8. Internet လုိင်ဵကျသွာဵပါက Timer သည် 

အနီေရာင်သ့ုိေပပာင်ဵပပီဵ  ရပ်တန့် ေနမည် 

ပဖစသ်ည်။ 

9. ေပဖဆုိသူအေနပဖင်ဴ  Timer အနီေရာင် အေပခ 

အေနတွင် Back (သ့ုိမဟုတ် ) Home button ကုိ 

နှိပ်ပခင်ဵ မပပုလုပ်ပါရန် နှင်ဴ Timer အစိမ်ဵေရာင် 

ပပနလ်ည် ေပါ်လာသည်အထိ 

ေစာင်ဴဆုိင်ဵရန်ပဖစ်ပါသည်။ 

 

မှတ်ချက်။ ။ ေပဖဆုိသူအေနပဖငဴ်             

 Internet  package  အာဵ 

 ဘာသာရပ်  တစ်ခစုီအတွက1် GB 

 အထိ ကကိုတင်ဝယ်ယူ ထာဵရ မည် 

 ပဖစပ်ါသည်။ 
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10. ယခင် ေပဖဆုိခဴဲေသာ ေမဵခွန်ဵနဳပါတ်မျာဵကုိ 

ပပည်လည်  ကညဴ်ရှုလုိပါက  Previous Button ကို 

အသဳုဵပပုနိုင်ပါသည်။ 

 

11. ထ့ုိအပပင် Previous Button နှငဴ် Next Button 

အ ကာဵေမဵခွန်ဵနဳပါတ်ကုိ ရိုကထ်ည်ဴ၍လည်ဵ 

ပပနလ်ည် ကည်ဴရှု နိုင်ပါသည်။  

12. ေပဖဆုိပပီဵေသာ ေမဵခွန်ဵ နဳပါတ်မျာဵကိုသာ 

ပပနလ်ည် ကည်ဴရှုနိုင်မည်ပဖစ်ပါသည်။                 

ဥပမာ-ေမဵခွန်ဵနဳပါတ်(၁၀) ေပဖဆုိေနချနိ်တွင်  

ေမဵခွန်ဵနဳပါတ်(၁၀၀)သ့ုိ ေရွေဵချယ်ပပီဵ 

သွာဵ၍မရပါ။ ေမဵခွန်ဵနဳပါတ် ၁ မှ ၉ 

အတွင်ဵသာ ေရွေဵချယ်၍ ပပနလ်ည် 

 ကည်ဴရှုနိုင်မည်ပဖစ်ပါသည်။ 
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13. END-EXAM button သည် စာေမဵပဲွ ေပဖဆုိ ချနိ် 

အနည်ဵဆဳုဵ မိနစ ် ၃၀ ပပညဴပ်ပီဵ မှသာ နှိပ်၍ 

ရမည်ပဖစ်သည်။ 

14. ေပဖဆုိသူသည် END-EXAM button ကို နှိပ်၍ 

ပပည်ေထာင်စုရာထူဵဝန်အဖဲွ့မှ ေပဵထာဵေသာ 

Exam Finished Code အာဵ ရုိကထ်ညဴ်မှသာ 

လာေရာက်ေပဖဆုိခဴဲေ ကာင်ဵ မှတ်သာဵမည် 

ပဖစပ်ါသည်။ အဆိုပါ Code ကို ထညဴ်ပခင်ဵ 

မပပုပါက ပျက်ကွက်အပဖစ် သတ်မှတ်မည် 

ပဖစပ်ါသည်။ 

 

 

                                        Online Exam                         
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